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РОЗДІЛ I 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ, 
ВИХОВАННЯ ТА ІНКЛЮЗІЇ ЛЮДЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ 
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПРОСТІР 

УДК 316.378 Гітун Н. І., 
кандидат філософських наук, доцент 

 
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ У СУСПІЛЬСТВІ 

ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ 
ФІЗИЧНИМИ І РОЗУМОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

 
THE PROBLEM OF POSITIVE ATTITUDE FORMATION 

IN SOCIETY TOWARDS PEOPLE WITH PHYSICAL 
AND MENTAL DISABILITIES 

 
У статті здійснено спробу аналізу проблем соціалізації дітей�

інвалідів. Метою є аналіз проблеми формування позитивного став�
лення у суспільстві до осіб з обмеженими фізичними і розумовими 
можливостями та спроба узагальнити досвід використання соціаль�
них технологій для роботи з ними. 

Здійснено теоретичний аналіз проблеми розумової відсталості та 
різних підходів до питання самооцінки розумово відсталих дітей; 
особливостей спілкування дітей з порушенням розумового розвит�
ку; специфіки особистісних стосунків учнів спеціалізованої школи. 
Наголос зроблено на потребі у задоволенні від спілкування з одно�
літками та вчителями. 

__________ 
© Н. І. Гітун 
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Проаналізовано технології соціальних служб для дітей, сім’ї та 
молоді, метою яких є формування життєвого досвіду дітей з об�
меженими психофізичними можливостями, задоволення їх особли�
вих потреб у соціальних взаємовідносинах і спілкуванні, доступі до 
інформації і об’єктів оточення та матеріальних цінностей. Провід�
ним компонентом соціальної роботи з цією категорією дітей є фор�
мування індивідуальності, її соціалізація з урахуванням потенційних 
можливостей і потреб кожної дитини. 

 
Ключові слова: особи з обмеженими фізичними і розумовими 

можливостями; соціалізація, позитивне ставлення у суспільстві, 
соціально�психологічна реабілітація. 

 
The article deals with the analysis attempt of socialization problems of 

children with disabilities. The aim of this article is to analyze the problem 
of positive attitude formation in society towards people with physical and 
mental disabilities and also attempt to summarize the experience of using 
social technologies for work with them. 

The theoretical analysis of the mental retardation problem and differ�
ent approaches to the issue of self�esteem of intellectually retarded chil�
dren, communication peculiarities of children with dysfunction of mental 
development, specificity of pupils’ personal relations of special school are 
made. Emphasis is made on the necessity of satisfaction from communi�
cation with contemporaries and teachers. 

The social services technologies for children, families and youth are 
analyzed, aimed at formation of life experience of children with mental 
and physical disabilities, meeting their special needs in social interrela�
tions and communication, access to information and environmental ob�
jects and material values. The basic component of social work with this 
category of children includes individuality formation, its socialization, 
taking into account potential abilitiess and needs of every child. 

 
Keywords: people with physical and mental disabilities; socializa�

tion, positive attitude in society, social and psychological rehabilita�
tion. 
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В статье сделана попытка анализа проблем социализации детей�
инвалидов. Целью является анализ проблемы формирования позитив�
ного отношения в обществе к лицам с ограниченными физическими 
и умственными возможностями, а также попытка обобщить опыт 
использования социальных технологий для работы с ними. 

Осуществлен теоретический анализ проблемы умственной от�
сталости и разных подходов к вопросу самооценки умственно от�
сталых детей; особенностей общения детей с нарушением умствен�
ного развития; специфики личностных отношений учеников спе-
циализированной школы. Ударение сделано на потребности в удо�
вольствии от общения с ровесниками и учителями. 

Проанализированы технологии социальных служб для детей, семьи 
и молодежи, целью которых является формирование жизненного 
опыта детей с ограниченными психофизическими возможностями, 
удовлетворение их особенных потребностей в социальных взаимо�
отношениях и общении, доступе к информации и объектам окру�
жения и материальных ценностей. Ведущим компонентом соци�
альной работы с данной категорией детей является формирование 
индивидуальности, ее социализация с учетом потенциальных воз�
можностей и потребностей каждого ребенка. 

 
Ключевые слова: лица с ограниченными физическими и ум�

ственными возможностями; социализация, позитивное отноше�
ние в обществе, социально�психологическая реабилитация. 

 
Постановка загальної проблеми. Порушення екологічної рів�

новаги на Землі викликало неухильний ріст кількості людей з 
фізичними і психічними аномаліями. Згідно з останніми свід�
ченнями Всесвітньої організації охорони здоров’я, кожна деся�
та дитина з’являється на світ з фізичними або розумовими від�
хиленнями. У середньому близько 10% населення будь�якої кра�
їни є людьми з фізичними або сенсорними розладами й вадами. 
Жити повноцінно більшість із них не може через соціальні та 
фізичні бар’єри. Не є винятком і наша країна. 
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Тривалі десятиріччя ми сором’язливо робили вигляд наче не 
помічаємо того факту, що серед нас живуть люди з обмеженням 
рухливості й іншими фізичними вадами. Проте максимально до�
помогти компенсувати їм ці дефекти — громадянський обов’язок 
кожного з нас і суспільства загалом. Робота в цьому напрямі за�
конодавців, архітекторів, проектувальників уже ведеться. Най�
незахищенішими серед інвалідів є діти. 

Базовим міжнародним документом є Декларація про права 
інвалідів, прийнята Генеральною асамблеєю ООН у грудні 1971 
року. Головним міжнародним документом, що забезпечує кон�
цептуальний підхід до роботи з людьми, що мають психофізич�
ні вади, є прийняті Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1993 
року «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для 
інвалідів». У цьому документі особлива увага приділяється таким 
групам населення, як діти, жінки, люди похилого віку, малоза�
безпечені прошарки населення, особи з кількома видами інва�
лідності, біженці�інваліди. 

Конвенція про права інвалідів та Факультативний протокол 
до неї були прийняті 13 грудня 2006 року в Центральних устано�
вах Організації Об’єднаних Націй у Нью�Йорку і були відкриті 
для підписання 30 березня 2007 року. Конвенцію підписали 82 
сторони при одній ратифікації. Вона являє собою перший всео�
сяжний договір у галузі прав людини XXI століття і є першою 
конвенцією про права людини, відкритої для підписання регіо�
нальними організаціями. Ця Конвенція знаменує собою «зміну 
парадигми» в тому, що стосується відносин і підходів до про�
блем інвалідів. 

Україна ратифікувала Конвенцію про права інвалідів та Фа�
культативний протокол до неї 16 грудня 2009 р., а з 6 березня 
2010 р. Конвенція та Факультативний протокол стали частиною 
Українського законодавства. Те, що наша держава ратифікувала 
Конвенцію, означає, що вона зобов’язалася гарантувати права і 
свободи, встановлені Конвенцією, своєму громадянинові, а та�
кож іноземній особі, що знаходиться на її території. 
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Дана тематика не втрачає актуальності сьогодні, проблема со�
ціально�правового захисту дітей�інвалідів потребує подальшого 
вдосконалення. Окремі норми законодавства України, які від�
повідають Конвенції ООН про права дитини, іншим міжнарод�
ним актам, не завжди реалізуються повною мірою. Насамперед це 
пов’язано з тим, що законодавство України про дитину�інва�
ліда має більш декларативний, ніж практичний характер, що не 
дає змоги Україні гарантувати дотримання та реалізацію вста�
новлених прав дітей�інвалідів. Крім того, в Україні недостатньо 
відпрацьовано національний механізм забезпечення реалізації та 
контролю за виконанням окремих норм законодавства про права 
дитини. Предметом нашого дослідження взято дітей та підліт�
ків з особливими розумовими та фізичними потребами, завдан�
ням — проаналізувати теоретичні підходи та практичні можливості 
до вирішення проблеми формування індивідуальності, її соціалі�
зації та адаптації в суспільстві. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Основу вивчення про�
блем розумової відсталості становлять праці Л. С. Виготського та 
його теорія аномального розвитку дитини. Своєрідні закономір�
ності розвитку розумово відсталої дитини визначені у наукових 
дослідженнях сучасних дефектологів (І. Д. Беха, Т. А. Власової, 
Л. І. Даргевічене, Л. В. Занкова, І. Г. Єременко, Н. Л. Коломінсь�
кого, В. І. Лубовського, М. С. Певзнер, Б. І. Пінського, І. М. Со�
ловйова та інших). 

Загальні проблеми особистості розумово відсталої дитини ви�
вчаються дефектологами М. С. Певзнер та К. С. Лебединською 
[7; 77]. Автори акцентують увагу на особливостях дітей�олігофре�
нів і різних їх проявів у клінічних формах. Водночас виділяється 
вплив біологічних та соціальних чинників (умови виховання та 
оточення). Автори зазначають, що несприятливі біологічні чин�
ники негативно впливають на динаміку особистості олігофрена. 

Психологічні, педагогічні, медичні аспекти дослідження про�
блеми розширюють підхід до класифікації та типології розумово 
відсталих дітей, виявляють не тільки специфіку їх інтелектуаль�
ної діяльності, а й потенційні можливості їхньої психіки. Йдеться 
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головним чином про керівну роль науково обґрунтованого, ко�
рекційного виховання та навчання у розумовому розвитку та 
формуванні позитивних рис особистості таких дітей. 

Метою даної статті є аналіз проблеми формування позитив�
ного ставлення у суспільстві до осіб з обмеженими фізичними і 
розумовими можливостями та спроба узагальнити досвід вико�
ристання соціальних технологій роботи з людьми з особливими 
розумовими та фізичними потребами. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з Л. С. Виготським, «уся�
ка функція у культурному розвитку дитини з’являється на сцені 
двічі, в двох планах — спочатку як форма інтерпсихічна, потім 
як засіб індивідуальної поведінки, як категорія «інтрапсихічна» 
[2; 15]. Соціальне середовище є чинником становлення особис�
тості дитини. Значне коло осіб, з якими щоденно спілкується 
розумово відстала дитина і яке є еталоном у «присвоєнні» соці�
альних норм поведінки, визначає особистісне ставлення дитини 
до інших. 

Оскільки дитина з обмеженими розумовими можливостями 
ніколи не може самостійно розвинути в собі «людину», саме у 
суспільному колективі, скерованому педагогом, формуються та 
засвоюються норми людських взаємостосунків [3; 160]. Дитина, 
набуваючи необхідних навичок взаємостосунків у колективі, ви�
робляє певне ставлення до інших; формується ставлення до се�
бе, самосвідомість, відбувається усвідомлення себе. 

Перший досвід взаємостосунків з іншими школярі набувають у 
класному колективі. Навчальний процес у школі передбачає не 
тільки здобуття знань за навчальними предметами, а й форму�
вання комунікативних умінь. Спілкування — двосторонній про�
цес, що включає в себе як передачу власної інформації, так і 
адекватне сприйняття особистісних особливостей партнерів у 
спілкуванні. Розвиток особистості розумово відсталої дитини під�
коряється загальним закономірностям розвитку особистості. Че�
рез недорозвиток інтелекту потреби розумово відсталих бідні та 
слабо регулюються свідомістю. Це проявляється у перевазі еле�
ментарних вітальних потреб (їжі, сні та ін.). Недорозвиток вищих 
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культурних потреб зумовлює своєрідність інтересів та мотивацій�
ної сфери розумово відсталих дітей. У цих дітей специфічною є 
така структурна одиниця особистості, як система саморегуляції 
(самоуправління). Вона повинна забезпечувати можливість здій�
снення самоконтролю в процесі виконання мисленнєвої та прак�
тичної діяльності. Вища саморегуляція здійснюється спеціальною 
системою, яка позначається як «Я». Ця система — утворення 
самосвідомості. В залежності від виховання та способу життя ви�
значається якість «Я», її можливість у саморегуляції власних сил 
та засобів. Властива розумово відсталим слабкість регулюючої 
функції мислення часто зумовлює їх некритичність у ставленні до 
своїх та чужих вчинків та дій. Під час дослідження самооцінки 
учнів допоміжної школи вчені дійшли висновку, що типовим для 
них є переоцінка власного «Я» [5; 83]. У своїх діях розумово від�
сталі, як правило, самовпевнені, беруться за важкі завдання без 
вагань. Але це, за свідченням багатьох психологів, не що інше, 
як вторинне порушення, яке виникає на основі відчуття мало�
цінності. 

З віком самооцінка розвивається. У старших розумово відста�
лих школярів уже є негативне ставлення до хвальковитості, спо�
стерігаються прояви скромності, однак зустрічається й заниже�
на самооцінка, яка має різко виражений афективний характер і 
є їх вразливим місцем. Аналіз теоретичних досліджень дає під�
ставу виділити три групи дітей за рівнем самооцінки: 1) перео�
цінюють свої можливості; 2) адекватно оцінюють; 3) невпевнені 
в собі та в своїх можливостях [4; 314]. 

Ж. Й. Намазбаєва встановила, що показники зростання стану 
здоров’я та навчання старшокласників оцінюються об’єктивно, 
гірше оцінюється характер, де виявляється завищена самооцін�
ка [6; 136]. 

І. Б. Кожалієва, досліджуючи особливості становлення образу 
«Я» у розумово відсталих дітей�підлітків, зазначала, що у спіл�
куванні з оточуючими вони нерідко віддають перевагу думці 
дорослих, недостатньо орієнтуються на своїх однолітків. Лише 
окремі діти, досягнувши 12–13 років, проявляють здатність до 
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рефлексивного аналізу. У їх судженнях спостерігається бажання 
критично оцінити себе та інших, але аналізувати свої взаємосто�
сунки з іншими людьми їм ще складно [5; 45]. 

Аналіз різних підходів до питання самооцінки розумово від�
сталих дітей дає підстави стверджувати, що вона в таких дітей 
частіше завищена, ніж адекватна. Низький рівень самосвідомо�
сті розумово відсталих призводить до того, що вони починають 
обдумувати дії не до, а після їх виконання. Це веде до хибних 
дій та невміння спланувати майбутню діяльність. Розумово від�
сталі діти не можуть критично, об’єктивно оцінити свої можли�
вості, схильності, результати своєї праці. Все це зумовлене ор�
ганічним пошкодженням головного мозку. 

Вивчення особливостей спілкування дітей з порушенням ро�
зумового розвитку має місце у працях О. К. Агавеляна [1; 89]. 
Автор розглядав закономірності міжособистісного пізнання розу�
мово відсталих школярів. Виявлено, що процес пізнання себе та 
інших людей у дітей дещо ускладнений та має ряд особливостей. 
Підлітки, аналізуючи свої особистісні якості, в процесі створенні 
свого словесного портрета виділяють зовнішні ознаки з елемен�
тами внутрішнього світу, емоційна та пізнавальна сторони осо�
бистості менше усвідомлюються та менш доступні. У розумово 
відсталих дітей слабо виражений інтерес до навчальної діяльно�
сті. Судження їх про власну емоційно�вольову сферу поверхневі 
за якістю та глибиною. Недостатність самоаналізу розумово від�
сталих дітей відображається на можливості сприйняття ними 
інших людей. Найбільш доступними для розумово відсталої ди�
тини є властивості та якості тих, хто пов’язаний зі сферою вза�
ємостосунків. 

Особливо актуальним є висунуте Л. С. Виготським положення 
про те, що «завжди розвиток особистості дитини проявляється як 
функція від розвитку її колективної поведінки, спостерігається 
один той самий закон перенесення соціальних норм поведінки 
у сферу індивідуального вжитку» [2; 158]. 
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Особистісні стосунки в учнів молодших класів спеціалізова�
ної школи розвиваються не зовсім так, як у школярів того ж ві�
ку загальноосвітньої. З цього приводу Л. І. Даргевічене підкрес�
лює, що становище розумово відсталих дітей у колективі залежить 
від оцінки вчителя. У цьому віці учні не розрізняють ділових та 
особистісних стосунків. Міжособистісні стосунки у класі розви�
ваються за психічними законами, загальними для нормальних та 
аномальних дітей. Структура та динаміка ділових та особистіс�
них стосунків має свої особливості [3; 322]. 

У старших класах спеціалізованої школи стосунки утворюють 
стійку систему, в якій ділові та особистісні не збігаються. Праг�
нення займати в системі міжособистісних стосунків особливе 
місце переростає у розумово відсталих підлітків у важливу по�
требу, задоволення якої сприятливо впливає на розвиток особис�
тості та підготовку життя і діяльності у трудовому колективі. 
Незадоволення у спілкуванні з однолітками та вчителями може 
негативно вплинути на формування особистості учнів спеціалі�
зованої школи. 

Таким чином, підтверджується думка, що розвиток особис�
тості розумово відсталих дітей іде за тими ж законами, що й у 
дітей з нормальним інтелектом, але має свої особливості та за�
лежить від впливу згаданих чинників. А тому постає завдання до�
слідити, яким чином варто зосередити зусилля на формуванні у 
суспільстві позитивного ставлення до осіб з обмеженими розу�
мовими та фізичними можливостями, адже згідно з Конвенці�
єю про права інвалідів існують усі підстави для цього. 

Варто зазначити, що для української культури традиційним є 
етичне, гуманне, милосердне і толерантне ставлення до дітей та 
молоді, які потребують особливої уваги внаслідок інвалідності 
або відхилень у фізичному чи розумовому розвитку. На жаль, в 
Україні історично склалася ситуація, за якої ця категорія дітей і 
молоді протягом довготривалого часу залишалася соціально не�
захищеною і навіть певною мірою ізольованою від соціуму, а 
відкрите обговорення проблем стосовно інвалідності — було не�
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популярним у суспільстві. Перебуваючи в умовах інтернатного 
закладу або на вихованні у сім’ї, діти�інваліди та їх сім’ї деякою 
мірою ізольовані від суспільства і позбавлені можливості вести 
повноцінний спосіб життя. Часто ці діти виявляються непідго�
товленими до життя у відкритому середовищі, яке аж ніяк не 
відповідає їхнім особливим потребам, зокрема у створенні без�
бар’єрної інфраструктури, забезпеченні безперешкодного досту�
пу до інформації та комунікації. 

Поява системи соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді 
стимулювала створення умов для збереження інтелектуального і 
фізичного потенціалу дітей та молоді, розробки і впровадження 
в практику соціальної роботи нових технологій роботи щодо спів�
праці з цією категорією дітей і молоді. При цьому специфіка ді�
яльності ССДСМ розглядалася не як альтернативна уже чинній 
системі спеціального навчання, виховання і соціального захисту, 
а як допоміжна функція, що сприяє інтеграції дітей�інвалідів у 
суспільство. 

Одним із важливих завдань, які вирішують соціальні служби 
для молоді, є формування життєвого досвіду дітей з обмежени�
ми психофізичними можливостями, задоволення їх особливих 
потреб у соціальних взаємовідносинах і спілкуванні, доступі до 
інформації і об’єктів оточення та матеріальних цінностей. Ос�
новні питання соціальної роботи з дітьми соціальні служби вирі�
шують через сім’ю, загальноосвітні школи і спеціальні школи�
інтернати Міністерства освіти і науки, будинки�інтернати Міні�
стерства соціальної політики, альтернативні навчально�виховні 
заклади. Зміст роботи, безперечно, визначається особливостями 
конкретного регіону, він диктується функціонуванням спеціаль�
них закладів і служб, організацій інвалідів чи благодійних фон�
дів, рівнем інвалідизації населення. 

Провідним компонентом соціальної роботи з цією категорі�
єю дітей є формування індивідуальності, її соціалізація з ураху�
ванням потенційних можливостей і потреб кожної дитини. По�
будова взаємозв’язків дитини із мікро� і макросередовищем, роз�
виток її збережених психофізичних можливостей здійснюється 
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шляхом розширення сфери спілкування, організації дозвілля, 
творчої та ігрової діяльності, допомоги у самообслуговуванні і 
пересуванні, забезпечення ліками і продуктами харчування, ор�
ганізації оздоровлення. З цією метою соціальні служби впрова�
джують такі організаційні форми роботи, як клуби спілкування, 
творчі лабораторії, недільні школи для дітей, котрі не навчаються 
у державних закладах, реабілітаційні центри, ігротеки, літні ре�
абілітаційні школи, гуртки з декоративно�прикладної, художньої 
та літературної творчості, дитячі журнали, виїзні консультації у 
школах�інтернатах, дні відкритих дверей у школах�інтернатах, 
конкурси і фестивалі художньої творчості, виставки творчості, 
свята до пам’ятних дат; благодійні естафети, телемарафони й інші 
благодійні акції, відвідування закладів культури і спортивних за�
ходів, екскурсії, бібліотечне обслуговування тощо. 

Соціально�психологічна реабілітація молодих інвалідів допо�
магає їм досягти і підтримувати оптимальний рівень своєї само�
стійності та життєдіяльності. Науковці і практики головним у 
соціальній роботі визначають психологічну підтримку цих клієн�
тів при вирішенні багатьох проблем, які особливо помітно заго�
стрюються і ускладнюються в юнацькі роки — період статевого 
формування, переходу до дорослого життя і духовного станов�
лення. Актуалізація внутрішніх сил людини, мобілізація духов�
ного потенціалу особистості на основі сприяння розвитку її влас�
них можливостей і спрямованості на зовнішній вищий зразок, 
ідеал мають на меті сформувати у таких людей відповідне став�
лення до себе тих, хто їх оточує, та різних життєвих ситуацій. 

Соціальна активність юнаків і дівчат, у яких встановлено ін�
валідність, стимулюється передусім задоволенням соціальних по�
треб у спілкуванні, суспільно�корисній праці, реалізації різнома�
нітних соціальних проектів. Найпоширеніші види роботи з цією 
категорією дітей та молоді — психологічні консультації, виїзні 
консультації, психотренінги, арттерапія, казкотерапія, іпотерапія, 
піскотерапія, спеціалізовані лінії на «Телефоні довіри», консуль�
тації з правових питань та питань працевлаштування, групи вза�
ємодопомоги, клуби спілкування, «Пошта довіри», служба зна�
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йомств, спеціалізовані служби працевлаштування для інвалідів, 
центри реабілітації, літні реабілітаційні табори, залучення їх до 
театрально�мистецьких свят, виставок, конкурсів, фестивалів 
творчості тощо. 

Створення оптимальних умов для життєдіяльності родини, яка 
виховує дитину з особливими потребами, — одне з головних за�
вдань на сьогодні і у майбутній діяльності соціальних служб для 
дітей, сім’ї та молоді. Організація системи регулярної допомоги 
батькам у вихованні, догляді і нагляді за дитиною, психологічної, 
духовної підтримки, проведенні просвітницької роботи, органі�
зації міжособистісних стосунків, нормального ритму життя, ін�
дивідуального психічного і фізичного комфорту, правового за�
хисту сприяє збереженню цілісності сім’ї, виконання нею своїх 
функцій. Соціальну роботу зосереджено переважно на органі�
зації психологічної підтримки батьків, правової допомоги їм, 
створення системи взаємодопомоги різних сімей, змістовного до�
звілля, а також окремих видів матеріальної допомоги. Соціаль�
на допомога таким сім’ям у системі соціальних служб для моло�
ді насамперед така: консультування батьків з питань виховання 
дитини і спілкування з нею, проведення психотренінгів, ство�
рення груп підтримки і взаємодопомоги через сімейні клуби; до�
помога у догляді за дитиною; гуманітарна допомога та ін. 

Характер соціальної роботи з дітьми з особливими потреба�
ми і молодими інвалідами випливає із специфіки життєдіяльно�
сті такої людини, а це, у свою чергу, визначає індивідуалізацію 
форм і методів роботи. Так, діти з обмеженими можливостями 
до соціальних взаємостосунків поступово включаються у процес 
інтеграції тільки разом із своїми батьками або під постійним 
контролем і наглядом соціального педагога. Діти, які мають 
труднощі у процесі комунікації, потребують спеціальної допо�
моги у сурдоперекладі, володінні спеціальними озвученими пу�
тівниками, слуховими апаратами, азбукою Брайля та застосу�
вання засобів альтернативного спілкування, які доступні дітям 
з нормальним фізичним розвитком. Є діти, які мають проблеми 
з самообслуговуванням і потребують догляду, допомоги, спеці�
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альних пристосувань, а також формування таких якостей, що 
прискорюють процес адаптації та соціалізації: акуратність, охай�
ність, самостійність, прагнення до взаємодії і співпраці. Дітям з 
обмеженнями орієнтації та витривалості необхідний сторонній 
постійний нагляд або догляд, інколи навіть медичного праців�
ника. Для таких дітей особливо важливим є створення умов, за 
яких дотримуються певних вимог і належного температурного 
режиму, освітлення, кількості осіб у приміщенні тощо. 

Одним із важливих методів соціальної роботи, що використо�
вують ССДСМ у своїй діяльності з дітьми�інвалідами та моло�
дими інвалідами, є метод стимулювання прогресивної громад�
ської думки стосовно формування в суспільстві позитивного і 
гуманного ставлення до цієї категорії дітей і молоді, їх сімей, 
створення атмосфери доброзичливості і розуміння їхніх проблем. 
Створення подібної системи досягається завдяки реалізації таких 
напрямів діяльності, як організація інформаційних кампаній з 
проблем інвалідності, проведення «круглих столів», конферен�
цій, благодійних радіо� і телемарафонів, висвітлення проблеми 
у мас�медіа, реалізація волонтерських програм «Діти — дітям», 
«Молодь — інвалідам», «Разом з вами» та ін. 

Пошуки необхідних технологій соціальної роботи з дітьми з 
особливими потребами та молодими інвалідами виявили одну з 
них, найбільш важливу і потрібну — стимулювання само� і вза�
ємопідтримуючої діяльності батьків дітей�інвалідів й молодих 
інвалідів шляхом організації роботи з громадськими організаці�
ями і неформальними об’єднаннями батьків та самих молодих 
інвалідів, і по�друге — волонтерська допомога. 

Для чіткості, цілеспрямованості й змістовності діяльності гро�
мадських організацій її координують ССДСМ. Вони постають у 
ролі посередника між різними інфраструктурами, організовую�
чи і координуючи спільну діяльність, спрямовану на соціальну 
адаптацію дітей�інвалідів та їхніх родин; досліджують проблеми 
інвалідів та їхніх родин завдяки участі у цій роботі членів орга�
нізацій; разом з іншими структурами проводять спільні семіна�
ри і конференції; стимулюють і заохочують діяльність громад�
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ських організацій, висвітлюючи їх діяльність в інформаційних 
матеріалах, запрошують керівників громадських організацій для 
читання лекцій перед спеціалістами ССДСМ під час тематичних 
семінарів, проведення спільних консультацій з питань соціаль�
ної реабілітації інвалідів. Такі заходи в реальних умовах реалі�
зуються завдяки укладанню угод між ССДСМ і громадськими 
організаціями, спільній розробці і впровадженню соціальних про�
грам та проектів. 

Що стосується волонтерської допомоги, то слід зазначити, що, 
з одного боку, діти�інваліди навчаються приймати допомогу від чу�
жих людей, а з другого — у процесі взаємодії з волонтерами (а це, 
як правило, активні, доброзичливі, співчутливі діти) відбувається 
взаємообмін інформацією, думками, поглядами, почуттями. Завдя�
ки активній взаємодії і спілкуванню з волонтерами діти�інва�
ліди мають ширший доступ до надбань культури, інформації, 
довкілля, що загалом сприяє їх соціалізації. 

Волонтерська допомога дітям і молодим людям, яким встанов�
лено інвалідність, вміщує в собі кілька функцій: посередницьку, 
комунікаційну, побутову, реабілітаційну, технічну, творчу. До во�
лонтерських груп залучаються члени неформальних дитячих та 
юнацьких об’єднань, учні загальноосвітніх шкіл, студенти вищих 
навчальних закладів. Соціальні педагоги ССДСМ здійснюють 
контроль і управління, спостереження за діяльністю цих груп, 
надають їм психолого�педагогічну допомогу у разі виникнення 
складних ситуацій. 

Висновки. На часі одним із важливих питань залишається ор�
ганізація соціального патронажу сімей, котрі виховують дітей з 
особливими потребами, відповідно до стандартних правил за�
безпечення рівних можливостей для інвалідів, що були прийня�
ті резолюцією Генеральної Асамблеї ООН у 1993 році. Саме ці 
правила передбачають, що соціальна робота повинна мати більш 
індивідуальний характер, групова — її поглиблювати, а масова — 
бути результатом усієї попередньої діяльності. Тому слід підтри�
мувати найбільш пріоритетні напрями соціальної роботи, які 
забезпечують максимальну активність і самостійність інвалідів: 
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активізація життєдіяльності за місцем проживання, створення 
центрів трудової діяльності, допомога в організації власного біз�
несу, налагодження контактів з ровесниками. Окрім того, необ�
хідно удосконалювати систему волонтерського руху, який має 
спиратися на мотивацію та індивідуальні можливості волонте�
рів, їхні знання, уміння і навіть професіоналізм. Підготовка во�
лонтерів має здійснюватись у кілька етапів з урахуванням їхньо�
го віку, а також відповідних умінь та навичок у різних видах 
діяльності. Загальним принципом соціальної роботи з людьми з 
обмеженою життєдіяльністю має стати девіз, прийнятий Міжна�
родною організацією інвалідів: «Нічого для Вас без Вас», який 
свідчить про прагнення соціальних структур до активного залу�
чення громадських організацій інвалідів до соціальної роботи, 
тобто до соціальної взаємодії. 
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ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ У 

ФРАНЦУЗЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 
 

THE LEGAL FRAMEWORKS OF THE INTEGRATED 
EDUCATION IN THE FRENCH REPUBLIC 

 
У статті представлено ретроспективний аналіз основних ета�

пів розвитку нормативно�правової бази інклюзивної освіти у Фран�
цузькій Республіці. Досліджено розвиток законодавчого забезпечен�
ня та сучасний стан «включеної» освіти для інвалідів. Особливу увагу 
приділено історії становлення у Франції інтегрованого навчання, 
його реформуванню на сучасному етапі розвитку освіти. Розгляну�
то впровадження інтегративних тенденцій на рівні вищої школи. 

Законодавче забезпечення інклюзії у Франції має давню історію 
й сягає Декларації Конвента про права людини 1793 року. У ХІХ ст. 
Франція була лідером сурдопедагогіки в Європі, проте законотвор�
чість у цій сфері було призупинено. На сучасному етапі юридичний 
бік інклюзивного навчання у Франції пов’язаний з контролюючими 
функціями держави та широкими повноваженнями місцевих депар�
таментів. 
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The article deals with a retrospective analysis of the basic stages of 

development of the legal frameworks of inclusive education in the French 
Republic. The development of regulatory legislation and the current state 
of inclusive education for people with disabilities are studied. Much at�
tention is given to the history of the formation of integrated studies in 
France and to the reformation of the modern stage of development of 
French education. The introduction of integrated educational practices 
at the level of higher school is examined. 
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It has been established that the legislative foundations of inclusion in 
France has an old history. It begins with the Declaration of the Rights of 
Man and Citizen of 1793. In the ХІХ century, France was the leader of 
Surdopedagogy in Europe, however the legislative drafting in this sphere 
was stopped. Nowadays the legal side of inclusive education in France is 
related to the supervisory functions of the state and wide latitudes of local 
departments. 

 
Keywords: inclusion, integrated studies, special education, inclu�

sive education, the system of education in France. 
 
В статье представлен ретроспективный анализ основных эта�

пов развития нормативно�правовой базы инклюзивного образования 
во Французской Республике. Исследовано развитие законодательно�
го обеспечения и современное состояние «включенного» образования 
для инвалидов. Особое внимание уделено истории становления во 
Франции интегрированной учебы, ее реформированию на современ�
ном этапе развития образования. Рассмотрено внедрение интегра�
тивных тенденций на уровне высшей школы. 

Законодательное обеспечение инклюзии во Франции имеет дав�
нюю историю и достигает Декларации Конвента о правах челове�
ка 1793 года. В ХІХ ст. Франция была лидером сурдопедагогики в 
Европе, однако законотворчество в этой сфере было приостановле�
но. На современном этапе юридическая сторона инклюзивного обу�
чения во Франции связана с контролирующими функциями государ�
ства и широкими полномочиями местных департаментов. 

 
Ключевые слова: инклюзия, интегрированная учеба, специ�

альное образование, инклюзивное образование, система обра�
зования Франции. 

 
Сучасна світова політика щодо проблем інвалідності базу�

ється на правах людини й досягненні партнерства між різними 
суспільно�політичними силами. Оскільки, за законом, будь�яка 
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людина має право на визначення та реалізацію своїх соціальних 
прав, то згадана галузь світової політики спрямована на те, щоб 
усі люди з обмеженими можливостями мали рівні права на не�
залежну й повноцінну участь у житті суспільства, зокрема й в 
освіті. 

У більшості країн Європейського Союзу відповідальність за 
впровадження інклюзивної освіти покладено на уряди й профіль�
ні міністерства. Так, у Швеції, Голландії, Франції й Німеччині 
втілюються міністерські проекти, програми й розробляється зако�
нодавство, наслідком чого є фінансування інклюзії та контроль 
за її впровадженням з боку держави. У зв’язку з цим актуаль�
ним є узагальнення процесу й результатів таких реформ у краї�
нах Європейського союзу. 

Науковці починаючи з кінця 1980�х років активно досліджують 
проблеми здобуття вищої освіти людьми з особливими потреба�
ми. Динамічним змінам у цій сфері сприяла позиція суспільст�
ва стосовно людей з особливими потребами й низка правових 
реформ, що відбулися в новітній час. 

Країною, яка має найдавніший досвід розвитку законодавства 
й фактичного втілення освіти для неповносправних за схемою 
«згори – донизу», є Франція. «Включене» навчання у Французь�
кій Республіці вже було предметом наукового дискурсу у працях 
вітчизняних дослідників Л. Печатникової, Л. Перхун, В. Папі�
жук, які зосередилися на реформуванні шкільної освіти в цій 
країні [3; 4; 5]. Проте аналіз наукової літератури та державних 
документів дає підстави стверджувати, що сучасна ситуація в 
інклюзивній парадигмі Франції з її проекцією на історичне ста�
новлення ще не була окремим предметом дослідження. 

Метою нашої публікації є історичний екскурс та сучасні ета�
пи становлення інклюзивної освіти у Франції та її законодавче 
забезпечення. 

Відтак, об’єктом дослідження у статті є інклюзія в освітній 
системі Французької Республіки; предметом — нормативно�пра�
вові основи інклюзивної освіти у Франції. 
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Розвиток законодавства Франції з питань освіти для непов�
носправних має давню історію й характеризується кількома пе�
ріодами спадів і піднесень. 

Так, у Франції ще після Великої Французької революції у 
1793 році було прийнято Декларацію Конвента про права люди�
ни, після якої відбулися реформи Національних зборів, зокрема 
проголошено рівність усіх громадян перед законом, свободу сло�
ва і друку, відмінено привілегії за походженням, обмежено вла�
ду короля. 

У Декларації Конвента було втілено гуманістичні ідеї просві�
тителів Д. Дідро, Вольтера, Ж. Руссо, згідно з якими допомога 
членам суспільства з обмеженими можливостями є священним 
обов’язком, а доброчинність визнавалася природною властивістю 
людини. З 1783 року, за указом короля, у хосписах для незрячих по�
чали виплачувати пенсії екстернам, які тут навчалися й проживали. 

Період ХІХ ст. характеризується призупиненням законотво�
рення у сфері інтегрованої освіти. Так, тільки 1882 року було при�
йнято закон про загальну освіту. Незважаючи на те, що Франція 
була лідером сурдопедагогіки в Європі, законодавчо це не було 
підкріплено й відповідно не було створено повноцінної мережі 
спеціальних закладів.  

Реформи в цьому напрямі розпочалися на межі ХІХ–ХХ ст., 
коли до роботи приступила спеціальна комісія за участю науко�
вців Т. Сімона, А. Бине, Ж. Філіппа, Г. Поль�Бонкура, резуль�
татом діяльності якої став проект закону «Шкіл і класів удоско�
налення для відсталих дітей» (1909). Як підзаконні акти відтоді 
видаються спеціальні циркуляри й інструкції Міністерства осві�
ти. Проте справжні реформи у сфері інклюзивної освіти відбу�
лися тільки в післявоєнний період. 

У республіці Франція за законом від 1984 року освітні питан�
ня на загальнодержавному рівні координуються Міністерством 
національної освіти (Ministure de l'education nationale, офіцій�
ний сайт — www.education.gouv.fr). Воно займається питаннями 
фінансування, затвердження навчальних програм, адміністра�
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тивним керівництвом (кадрова політика, призначення генераль�
них секретарів у вищих навчальних закладах), оцінюванням яко�
сті освіти, наглядом за приватним сектором освіти. 

Впровадження інтегративних тенденцій на рівні вищої школи 
пов’язане з: а) контрактним принципом функціонування вищих 
навчальних закладів; б) контролюючими функціями держави, яка 
стежить за використанням квоти людей з обмеженими можли�
востями як об’єктів навчального процесу. 

Контрактний принцип функціонування університетів було за�
проваджено 1989 року замість щорічної акредитації. Завдяки цьо�
му принципу, з одного боку, вищі навчальні заклади отримали 
більшу самостійність у вирішенні наукових та господарчих пи�
тань, з другого — запроваджено практику складання проектів 
вищих шкіл, які мають враховувати загальнодержавні інтереси 
й потреби освіти в регіонах, у тому числі й участь у навчанні ді�
тей з обмеженими можливостями. 

Забезпечення таких дітей освітою контролюється Національ�
ним оціночним комітетом (Comite national d'evaluation, CNE) та 
Головною інспекцією управління національною освітою і наукою 
(Inspection generale de l'administration de l'Education nationale et de 
la Recherche, IGAENR). Цю функцію було доповнено в 2000 ро�
ці діяльністю Національного аудиторського агентства (Cour des 
comptes), що включає у свої члени державних та місцевих пред�
ставників усіх учасників навчально�виховного процесу — держ�
службовців, педагогів, батьків, представників студентства, коор�
динованих Департаментом з оцінки та розвитку освіти Мініс�
терства освіти Франції (Direction de l'йvaluation et da la prospective). 

Законодавче регулювання освітнього процесу базується на Кон�
ституції Франції 1946 року, де зазначається, що кожен громадя�
нин має право на безкоштовну обов’язкову освіту від трьох до 
шістнадцяти років, при чому держава гарантує однаковий і по�
вноцінний доступ громадян до освіти, культури й професії [2]. 

Розвиток і впровадження інклюзивної освіти в державі пов’я�
зані з прийняттям низки законів, що стосуються децентралізації 
управління й надання автономії французьким університетам. 
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У низці законів, прийнятих з 1982 по 2003 роки, було розширено 
компетенцію територіальних громад і місцевих департаментів 
освіти, яку переведено на субсидіарний принцип фінансування. 
Відбувся розподіл функцій між державною та регіональною сфе�
рами управління освітою, згідно з яким держава розробляє за�
гальну концепцію, завдання й цілі розвитку освіти. Натомість 
регіони й місцеві громади (комуни) розробляють ефективну спів�
працю навчальних закладів за територіальним принципом, кон�
такти освітніх закладів з територіальними громадами, громадя�
нами, учнями. 

У 2000 році в результаті тривалої дискусії за участю профспі�
лок, громадських об’єднань та експертів з науки й освіти при�
йнято додаток до основного закону про освіту — «Кодекс про 
освіту Франції», згідно з яким, освіта визначається як публічна 
служба з надання професійних педагогічних послуг населенню з 
домінуванням ролі територіальних громад. Унаслідок апробації 
закону й продовження дискусій з цього питання у квітні 2005 ро�
ку прийнято «Схематичний закон про майбутнє шкільної освіти». 

Реформами у сфері освіти Франції займаються Міністерство 
національної освіти Франції та його консультативні органи — 
Національна рада університетів (Conseil national des universitees, 
CNU), Національна рада з вищої освіти та національних дослі�
джень (Conseil national de l'enseignement superieur et de recherches, 
CNESER), Національний комітет з оцінки (Comite national de 
l'evaluation) та Національна рада з навчальних програм (Conseil 
national des programmes, CNP) [www.education.gouv.fr]. 

2005 року було прийнято новий закон «Про орієнтацію і про�
граму для майбутнього школи» (La loi d'orientation et de program�
me pour l'avenir de l'Ecole), який став результатом довготривало�
го обговорення батьківських комітетів та викладацьких колек�
тивів. Він базується на основі загальноєвропейських тенденцій  
і національних вимог щодо освітніх стандартів, які б передбача�
ли повноцінне задоволення освітніх потреб громадянами дер�
жави незалежно від їхнього соціального й фізичного статусу. 
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У законі йдеться про реформу освіти до 2010 року, якою пе�
редбачено впровадження обов’язкової освіти для всіх членів сус�
пільства, уведення нових програм, створення спеціальних педа�
гогічних рад на рівні колективу та загальної Вищої ради освіти. 
Основним моментом є впровадження оцінювання соціальної ком�
петентності учня як показника його інтегрованості в суспільст�
во (une note de vie scolaire) [6]. 

В. Папіжук відзначає важливість офіційного виходу бюлетеня 
міністерства освіти республіки 2006 року, де визначено спільні 
для звичайних дітей та дітей з обмеженими можливостями здо�
ров’я вимоги щодо знань і умінь, що базуються на загальноєв�
ропейській культурно�гуманітарній традиції [3, 76]. Досягнення 
цих вимог передбачається завдяки реформуванню змісту освіти 
у бік базисної концепції, яка включатиме акцент на головних 
моментах людського досвіду. Згідно з декретом міністерства наці�
ональної освіти Франції, наразі цей план впроваджується в життя 
й включає сім базових компетентностей, які діагностуватимуться 
в учнів уже після початкової школи. 

Л. В. Перхун зазначає, що, починаючи з цього етапу, в країні 
«Міністерство національної освіти Франції гарантує забезпечен�
ня реалізації програми підтримки учнів, зокрема тих, які мають 
труднощі у навчанні. З цією метою створюються 1000 додатко�
вих посад учителів і 3000 асистентів учителів. Зони пріоритет�
ного навчання реструктуруються в 249 мережах «шкільної успі�
шності» (un reseau au service de la reussite scolaire des eleves), де в 
єдину структуру об’єднуються материнська школа, початкова 
школа й коледж. Учням, які не можуть самостійно опановувати 
програмні завдання, пропонують індивідуально�адаптований шлях, 
а саме: педагогічний супровід, додаткові заняття, роботу зі шкіль�
ним психологом і т. д.» [4, 161]. 

Цього ж року в республіці прийнято закон «Про рівні права 
та можливості, участь та громадянство осіб з обмеженими мож�
ливостями» (La loi sur l'egalite des droits et des chances, la partici�
pation et la citoyennete des personnes handicapees), згідно з яким 
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кожна дитина з вадами розвитку має право отримувати освіту  
у звичайній школі за принципами: а) рівних можливостей на�
вчання і розвитку спільно зі здоровими дітьми; б) безперервного 
інтегрованого навчання; в) тісної співпраці з батьками в досяг�
ненні педагогічної мети; г) локальним принципом з навчанням 
у найближчій або найзручнішій школі [7]. 

Важливу роль відведено пропедевтиці й підготовчому дошкіль�
ному навчанню: «Починаючи з трирічного віку, якщо з таким 
проханням звертається родина, діти з особливостями психофі�
зичного розвитку можуть зараховуватися до материнської школи, 
яка є найближчою до їхньої домівки. Таких дітей приймають до 
звичайної групи чи класу за умови, що буде внесено необхідні 
корективи у навчально�виховний процес відповідно до стану 
їхнього здоров’я. Для задоволення особливих потреб таких ді�
тей школа організовує навчальний процес відповідно до плану 
персональної освіти та впроваджує додаткові заходи, визначені 
Комісією з прав людини і автономії (Commission des droits et de 
l'autonomie)» [4, 162]. 

У результаті впровадження в життя цих законів починаючи  
з середини 2000�х років щороку Міністерство національної ос�
віти приймає до загальноосвітнього шкільного процесу понад 
250 000 неповносправних дітей, з яких 70% навчаються у звичай�
них класах або класах з труднощами у навчанні за принципом 
«індивідуального шкільного навчання» (scolarisation «individu�
elle») [8]. 

Як зазначає Н. В. Клименюк, ці учні з психічними захворю�
ваннями, порушеннями опорно�рухового апарату, слуху та зору, 
включені в загальний навчальний процес спеціальними засоба�
ми залучення, як�от: а) проекти спільно зі здоровими дітьми;  
б) участь в однакових завданнях з очікуванням різних результа�
тів зі здоровими дітьми; в) сприйняття неповносправних дітей 
нарівні з іншими; г) колективні форми роботи [1, 153]. 

На сучасному етапі у Франції прийнято «Доктрину про будів�
ництво школи ХХІ століття», в основі якої лежить принцип різ�
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номанітності, що стосується як організації навчання, так і кон�
тингенту школярів, які мають різні можливості, інтереси й пот�
реби. Доктрина передбачає освітнє реформування передовсім по�
чаткової школи, яка набуває статусу першої соціальної служби, 
також розплановано еволюцію кадрового, економічного й зміс�
тового компоненту французької освіти на найближчі роки в бік 
повно забезпеченої багатосторонньої інклюзивної перспективи. 

Висновки. Таким чином, аналіз наукової літератури і держав�
них документів дає підстави стверджувати, що законодавче за�
безпечення інклюзії у Франції має давню історію й сягає Декла�
рації Конвента про права людини 1793 року. У ХІХ ст. Франція 
була лідером сурдопедагогіки в Європі, проте законотворчість у 
цій сфері було призупинено. 

На сучасному етапі юридичний бік інклюзивного навчання в 
державі пов’язаний з контролюючими функціями держави та ши�
рокими повноваженнями місцевих департаментів. Серед сучас�
них освітніх законів (1982–2006 рр.) найважливіші: «Про орієн�
тацію і програму для майбутнього школи» (передбачає реформу 
освіти до 2010) та закон «Про рівні права та можливості, участь 
та громадянство осіб з обмеженими можливостями», а також 
«Доктрина про будівництво школи ХХІ століття». Згідно з цими 
документами дитина з вадами розвитку має право отримувати 
освіту у звичайній школі й регулярно піддається оцінюванню 
соціальної компетентності як показника інтегрованості в суспіль�
ство на основі загальноєвропейських культурно�гуманітарних 
традицій. 

Серед перспектив подальших досліджень ми вбачаємо дослі�
дження інклюзивної парадигми з проекцією на історичне ста�
новлення інклюзії в освітніх системах інших країн Європейсь�
кого Союзу. 
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS 
IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 
 

У статті розкриваються можливості розвитку соціальної компе�
тентності студентів з особливими потребами у виховному процесі 
вищого навчального закладу. Проаналізовано походження і значення 
терміну «соціальна компетентність», визначено міждисциплінарні 
зв’язки у трактуванні поняття. Ґрунтовно проведено дослідження 
проблеми здобуття вищої освіти особами з особливими потребами 
і деталізовано структуру та зміст поняття, що дозволило визна�
чити специфіку процесу організації виховної роботи за цим напря�
мом у вищому навчальному закладі. 

Докладно аналізується зміст виховної роботи вищого навчально�
го закладу і визначається специфіка цього процесу із урахуванням 
нозологій студентів. Особливу увагу приділено систематизації форм 
та методів роботи з розвитку соціальної компетентності студен�
тів з особливими потребами у виховному процесі вищого навчально�
го закладу. Досліджено специфіку цього процесу за чотирма напря�
мами виховної роботи: робота з викладачами, батьками, студентами 
з нормативним розвитком і студентами з обмеженими можливо�
стями. Визначено зміст діяльності за кожним напрямом і обґрун�
товано доцільність його використання саме у ВНЗ. 

 
Ключові слова: компетентність, соціальна компетентність, сту�

денти з особливими потребами, виховання. 
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In the article the author reveals the possibilities of the development of 
social competence of students with special needs in the educational proc�
ess of the higher educational establishment. The origin and meaning of 
the term "social competence" were analyzed; interdisciplinary connec�
tions in the interpretation of the concept were defined. The investigation 
of the problem of receiving of higher education by people with special 
needs was thoroughly carried out and the structure and content of the 
concept were detailed, that allowed to determine the specifics of the proc�
ess of the organization of the educational work in this area in the higher 
educational establishment. 

In the article the content of the educational work in the higher educa�
tional establishment is being analyzed in details and taking into account 
the nosology of students the specificity of this process is being determined. 
Particular attention has been paid to the systematization of the forms 
and methods of work at the development of social competence of students 
with special needs in the educational process of the higher educational 
establishment. The specifics of this process were examined in four direc�
tions of educational work: work with teachers, parents, students with 
regulatory development and students with disabilities. The content of 
activity for each direction was determined and the expediency of its us�
age in the higher educational establishment was justified. 

 
Keywords: competence, social competence, students with special 

needs upbringing. 
 
Автор в статье раскрывает возможности развития социальной 

компетентности студентов с особыми потребностями в воспита�
тельном процессе высшего ученого заведения. Проанализированы про�
исхождение и значение термина «социальная компетентность», 
определены междисциплинарные связи в трактовке понятия. Ос�
новательно проведено исследование проблемы получения высшего 
образования лицами с особыми потребностями и детализированы 
структура и содержание понятия, что позволило определить спе�
цифику процесса организации воспитательной работы в этом на�
правлении в ВУЗе. 
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В статье подробно анализируется содержание воспитательной 
работы ВУЗа и определяется специфика этого процесса с учетом но�
зологий студентов. Особое внимание уделено систематизации форм 
и методов работы по развитию социальной компетентности 
студентов с особыми потребностями в воспитательном процессе. 
Исследована специфика этого процесса по четырем направлениям 
воспитательной работы: работа с преподавателями, родителями, 
студентами с нормативным развитием и студентами с ограничен�
ными возможностями. Определено содержание деятельности по 
каждому направлению и обоснована целесообразность его исполь�
зования именно в ВУЗе. 

 
Ключевые слова: компетентность, социальная компетентность, 

студенты с особыми потребностями, воспитание. 
 
Вступ. На сучасному етапі розвитку українського суспільства 

потреба у розвитку соціальної компетентності студентів зумов�
люється загостренням у всіх сферах життєдіяльності молодої лю�
дини соціальних проблем: зростанням безробіття, деградацією 
моральних, зокрема сімейних цінностей, зниженням рівня соці�
альної інтеграції людини в суспільство, зменшенням професій�
ної відповідальності, низькою соціальною грамотністю та право�
вою захищеністю громадян тощо. Саме вирішенням цих проблем 
має займатися вищий навчальний заклад у процесі організації 
навчальної та виховної роботи. 

Вихідні передумови. Проблемою розвитку соціальної компетен�
тності студентів з особливими потребами у виховному процесі 
ВНЗ опікувалися: В. Байденко, Н. Бібік, Л. Берестова, Н. Гриша�
нова, І. Зимня, Н. Кузьміна, О. Кузьміна, А. Маркова, Дж. Ра�
вен, Н. Хомський, А. Хуторський — феномен компетентності, 
Л. Божович, М. Гончарова�Горянська, М. Докторович, О. Запо�
рожець, Т. Зінов’єва, О. Кононко, О. Крузе�Брукс, В. Кузьменко, 
С. Якобсон – соціальна компетентность; О. Безпалько, М. Га�
лагузова, І. Звєрєва, Л. Коваль, Л. Міщик, А. Мудрик, С. Омель�



виховання та інклюзії Розділ І 
в загальноосвітній простір 

 39

ченко, О. Рассказова, А. Рижанова, С. Харченко — соціально�
педагогічні засади соціального виховання як процесу розвитку 
соціальності особистості; О. Дікова�Фаворська, Є. Клопота, О. Мо�
лчан — ідеї щодо включення осіб із вадами здоров’я у суспільст�
во, розроблені в аспекті сприяння їх соціальному розвитку; 
Ю. Богінська, А. Шевцов — концептуальні основи соціальної 
інтеграції студентів з особливими потребами до освітнього се�
редовища ВНЗ. 

Правову основу інтеграції молоді з особливими потребами в 
освітнє середовище становлять міжнародні та вітчизняні норма�
тивно�законодавчі акти: «Стандартні правила забезпечення рів�
них можливостей для інвалідів» (резолюція ГА ООН від 20.12.93 
за 48/96), Конвенція про права інвалідів, Конституція України, 
закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні», «Про державні стандарти та державні соці�
альні гарантії», «Про соціальні послуги», Наказ Міністерства 
освіти і науки України «Про проведення експерименту щодо 
організації інтегрованого навчання осіб із особливими освітні�
ми потребами у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акре�
дитації незалежно від форми власності та підпорядкування» (від 
27.06.08 р. № 587). 

Метою даної статті є наукове осмислення проблеми розвитку 
соціальної компетентності студентів з особливими потребами у 
виховному процесі вищого навчального закладу. 

Поєднання дефініцій «соціальне» та «компетентність», що від�
булося у науці не механічно, а у ході ґрунтовного проблемного 
пошуку, породило нове поняття «соціальна компетентність». До�
слідження цього поняття розпочалося працями Р. Уайта, за ви�
значенням якого соціальна компетентність є певною здатністю 
індивіда ефективно взаємодіяти з навколишнім середовищем [6]. 
Ю. Габермас конкретизував зазначене поняття як здатність до 
адекватного та ефективного вирішення різноманітних проблем�
них ситуацій, з якими стикається людина в соціумі [5]. 
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У довідковій літературі соціальна компетентність визначаєть�
ся як складне утворення, що відбиває ступінь адекватності та 
ефективності реагування людини на проблемні життєві ситуації, 
досягнення реальних цілей в особливому соціальному контексті, 
використання відповідних для цього методів і позитивний роз�
виток як результат власної активності у соціумі, підтвердження 
з боку інших адекватності соціальної поведінки, здатність брати 
участь у складній системі міжособистісних відносин, розуміти 
інших людей [3]. 

Виклад методики і результатів дослідження. Аналізуючи нау�
кові дослідження з філософії, медицини, соціології, педагогіки, 
психології, соціальної педагогіки, у яких окреслюється коло пи�
тань, пов’язаних з розвитком соціальної компетентності студен�
тів з особливими потребами, можемо стверджувати, що компе�
тентність має розглядатися як здатність особистості реалізову-
ватись у певній сфері діяльності. Цей процес забезпечується 
зрілістю (сформованість відповідних якостей, знань та вмінь) і 
компетенцією (соціальні дозволи, юридичні та посадові права). 
Аналіз понять «соціальне», «соціальність» і «суб’єктність» дає 
підстави витлумачити соціальну компетентність як інтегроване 
особистісне утворення, що впорядковує в систему знання лю�
дини про саму себе й суспільство, соціальні уміння, навички 
поведінки, спрямовуючи їх на активізацію внутрішніх і зовніш�
ніх ресурсів для досягнення соціально�значущих цілей. Соціальна 
компетентність особистості складно пов’язана з навколишнім 
соціальним світом та визначається вимогами, нормами, ціннос�
тями, досвідом, що в ньому панують, і забезпечує успішне ви�
рішення людиною життєвих ситуацій та проблем. Зміст соціаль�
ної компетентності є багатоаспектним, як власне і сама така 
компетентність, вона багато у чому залежить від специфіки тієї 
соціальної ситуації, в якій відбувається формування даної ком�
петентності особистості і в якій набуті нею знання, уміння та 
особистісні характеристики реалізуються. Тож, зважаючи на те, 
що зміст досліджуваного поняття детермінується соціальним кон�
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текстом, суть соціальної компетентності розуміється як соціаль�
ний конструкт, формування якого зумовлене дією зовнішніх чин�
ників конкретної соціальної ситуації. 

На основі аналізу низки соціально�педагогічних джерел мо�
жемо стверджувати, що доцільним є дослідження процесу роз�
витку соціальної компетентності не тільки різних вікових, а й 
соціальних груп у різних умовах їх соціалізації. Відповідно під�
креслимо необхідність систематизації шляхів та засобів форму�
вання соціальної компетентності, спрямування їх на вирішення 
конкретних проблем особистості, у конкретному мікросередо�
вищі, що значно підвищить їх ефективність. Зважаючи на це, 
наголосимо на важливості проведення досліджень проблеми роз�
витку соціальної компетентності студентів з особливими потре�
бами у вищому навчальному закладі, зокрема в процесі виховної 
роботи, оскільки студентський вік є важливим етапом станов�
лення особистості, для якого процес розвитку соціальної ком�
петентності є необхідною умовою майбутнього професійного і 
соціального становлення. 

Ефективність вищої освіти для людей з особливими потреба�
ми багато в чому залежить від готовності особистості до повно�
цінного функціонування в суспільстві, здобуття знань, переходу 
від позиції «споживача» до позиції «творця». Саме у час, коли від�
бувається формування професійних якостей та реалізація твор�
чого потенціалу, процес розвитку соціальної компетентності 
молодої людини з інвалідністю набуває особливого значення і 
допомогти в його реалізації має саме виховна система ВНЗ. 

Актуальна специфіка гуманістичної спрямованості вихован�
ня в умовах освіти осіб із інвалідністю визначається у вигляді 
низки таких положень: цінність людини не залежить від її здіб�
ностей і досягнень; кожна людина здатна відчувати й думати; 
кожен студент має право на спілкування й на те, щоб бути по�
чутим; усі студенти, як і всі люди у суспільстві, мають потребу 
один в одному; студенти, незалежно від стану здоров’я та наяв�
ності психофізичних обмежень, потребують підтримки й друж�
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би однолітків. Саме реалізації цих положень і має допомагати 
виховна система вищого навчального закладу. Зміст виховної ро�
боти полягає у здійсненні всебічного соціально�виховного впливу 
на рівень розвитку соціальної компетентності студентів із особ�
ливими потребами, кураторами, науково�викладацьким складом 
ВНЗ, соціальними педагогами, психологами й розкривається в 
реалізації основних напрямів. 

Перший напрям: організація діяльності науково�викладаць�
кого складу і кураторів академічних груп з розвитку соціальної 
компетентності студентів із особливими потребами у виховній 
діяльності. Зміст цього напряму потребує розробки викладача�
ми циклу завдань з профільних предметів, спрямованих на роз�
виток соціальної компетентності студентів, ведення особистого 
журналу студента із інвалідністю, організацію кураторами такої 
виховної роботи, яка б забезпечувала налагодження взаємодії між 
студентами із нормативним розвитком і інвалідністю. 

Успішністю роботи куратора значною мірою зумовлені такі 
соціально�педагогічні характеристики академічної групи, як її 
згуртованість, сприятливий моральний мікроклімат, висока ак�
тивність усіх членів студентського колективу. 

У ході реалізації першого напряму особливого значення на�
буває підготовка педагогічних кадрів до роботи зі студентами з 
особливим потребами, що полягає у: проведенні науково�прак�
тичних семінарів із досвідченими фахівцями з корекційної пе�
дагогіки, психології та інклюзивної освіти з питань організації 
спільного навчально�виховного середовища для осіб з особливи�
ми потребами і нормативним розвитком; розробці методичних 
рекомендацій з організації навчання осіб із особливими потре�
бами; обміні досвідом із фахівцями, які працювали в інтегрова�
ному освітньому середовищі; організації кураторських клубів і 
відкритих виховних заходів для обміну досвідом між педагогами. 

Другий напрям: робота зі студентською академічною групою. 
Тут важливим є проведення виховної роботи з розвитку толерант�
ності серед студентів із нормативним рівнем здоров’я та залучен�
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ня їх до спільної роботи зі студентами із особливими потребами. 
Студентська академічна група — це перший і основний осере�
док, де формується особистість майбутнього фахівця. Це склад�
не соціальне утворення, яке розвивається за об’єктивно існую�
чим законом спілкування. 

Обґрунтовуючи змістовий компонент, варто враховувати пев�
ні стадії розвитку колективу [2]: 

Перша стадія — становлення колективу (стадія початкового 
згуртування). Оскільки організовується спільне навчання сту�
дентів із нормативним розвитком і студентів із інвалідністю, 
куратор групи має із самого початку враховувати нозології за�
хворювань студентів і особливості їх розвитку. Це має особливе 
значення під час розподілу обов’язків у групі і визначенні орга�
нів самоврядування. 

На другій стадії посилюється вплив активу. Слід звертати ува�
гу на стосунки студентів із особливими потребами і студентів з 
нормативним розвитком. Студенти з інвалідністю можуть відчу�
вати себе відчужено, тому куратор має проводити заходи щодо 
встановлення взаємодії, а також індивідуальну роботу, щоб до�
помогти їм подолати перешкоди в налагодженні взаємопорозу�
міння. На цій стадії велику допомогу можуть надати активні та 
свідомі студенти групи зі сформованим толерантним сприйнят�
тям людей з особливими потребами; складаючи актив групи, 
вони можуть дієво сприяти компенсації дефекту студента з ін�
валідністю в колективі. 

Третя і наступні стадії характеризують розквіт колективу. На 
цих стадіях кожен студент завдяки міцно засвоєному колектив�
ному досвіду сам ставить до себе певні вимоги, виконання мо�
ральних норм стає його потребою, процес виховання переходить 
у процес самовиховання [1]. Вплив куратора на цих етапах по�
ступово зменшується, натомість особливого значення набуває 
взаємодія студентів усередині колективу, а також активна гро�
мадська діяльність студентів. 
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Більшість студентів з нормативним розвитком не мають дос�
татнього досвіду спілкування із особами з інвалідністю. Тому по�
будова двосторонньої взаємодії у студентському колективі, за�
лучення всіх студентів до волонтерської діяльності, формування 
у студентів із нормативним рівнем здоров’я навичок толерант�
ного спілкування — все це забезпечить успішність досягнення 
поставленої мети. Варто зазначити, що особливого значення у роз�
витку соціальної компетентності набуває студентське самоуправ�
ління і створення студентського активу, залучення студентів до 
безкорисливої допомоги однокурсникам з інвалідністю. 

Третій напрям: робота зі студентами з особливими потреба�
ми. Цей напрям передбачає організацію роботи із розвитку соці�
альної компетентності, налагодження взаємодії зі студентами з 
нормативним розвитком, залучення до активної волонтерської 
роботи. Окрему увагу варто звертати саме на можливості реалі�
зації власної соціальної активності студентами з особливими по�
требами за межами навчального закладу. Саме поняття соціаль�
ної активності особистості пов’язане з розглядом особистості в 
якості суб’єкта соціальних відносин; соціальна активність являє 
собою сукупність чинників, що її формують, специфічних взаємо�
зв’язків між ними і виражається в різних видах і формах діяль�
ності [2]. Таким чином, розвиток соціальної активності забезпе�
чить включення студента з інвалідністю у нові соціальні відно�
сини, збагачення його життєвого досвіду, засвоєння нових форм 
та методів діяльності. Для розробки змісту розвитку соціальної 
компетентності студентів із особливими потребами у цьому на�
прямі важливо враховувати те, що соціальна активність особис�
тості є проявом суспільно корисної людської життєдіяльності в 
усіх сферах життя суспільства: економічній, політичній, культу�
рній, духовній і визначається головним чином сутністю люди�
ни: її невід’ємністю від розгляду в контексті інших особистос�
тей [4]. Тож соціальну активність студентів слід стимулювати у 
різних напрямах та сферах життя. 
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Одним із проявів соціальної активності як безумовної складо�
вої соціальної компетентності є участь студентів з особливими 
потребами у волонтерській діяльності. Залучення їх до волон�
терства сприятиме розвитку комунікативних, організаторських, 
прогностичних якостей особистості. Ці якості здатні забезпечи�
ти можливість участі студентів з особливими потребами в соці�
альному, культурному, політичному й громадському житті сус�
пільства і успішний рух у своєму подальшому розвитку. 

Четвертий напрям передбачає роботу з батьками студентів з 
особливими потребами. У змісті цього напряму передбачено за�
лучення батьків до участі у вебінарах, круглих столах з теми роз�
витку соціальної компетентності, робота з відео�курсом для бать�
ків. Сім’я є найважливішим осередком формування і розвитку у 
людини провідних компетентностей. Формуючи у батьків суб’єктну 
позицію у вихованні їх дітей, ми забезпечуємо додатковий орга�
нізований вплив на особистість. 

Методи виховання як конкретні шляхи впливу на свідомість, 
відчуття, поведінку студентів з особливими потребами в умовах 
ВНЗ можуть бути розподілені на: словесні (бесіда, консультація, 
роз’яснення, інформування, навіювання, рефлексія, асоціація) і 
практичні (вправи, рівний�рівному, гра, змагання, тренування, 
створення виховних ситуацій, психотренінгові вправи, ділові ігри). 
Використання методів першої групи забезпечує у системі роз�
витку соціальної компетентності студентів з особливими потре�
бами набуття усіма суб’єктами навчально�виховного процесу нових 
знань щодо специфіки інтегрованого навчання; набуття студен�
тами з особливими потребами соціальних знань, свідомості об�
рання фаху, розвиток уявлень про систему соціальних цінностей. 
Застосування методів другої групи є доречним при залученні сту�
дентів з особливими потребами до активної навчально�виховної 
діяльності, формування в них ціннісного ставлення до життя і 
здоров’я, засвоєння основ здоров’язбережувальної поведінки, роз�
виток прагнення до творчої і професійної самореалізації, актив�
ності у вирішенні соціальних завдань, відповідальності за власні 
вчинки. Використання зазначених методів забезпечує формуван�
ня толерантних відносин у студентських групах. 
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Враховуючи специфіку розвитку соціальної компетентності сту�
дентів із особливими потребами, варто відзначити, що ефектив�
ність цього процесу залежить від активності включення молодої 
людини з інвалідністю до суспільного життя, що забезпечується 
передусім застосуванням у навчально�виховному процесі групо�
вих форм виховної роботи (форум�театр, волонтерські загони). 
Однак, на нашу думку, при розвитку соціальної компетентності 
студентів з інвалідністю не варто відмовлятись і від традиційних 
індивідуальних форм (консультації, бесіди), використання яких 
має насичуватися активними, практичними методами роботи, та 
масових форм організації діяльності (флешмоби, акції), що на�
дають широке поле для застосування педагогічних інновацій. 

Серед індивідуальних форм роботи слід відзначити важливість 
для розвитку соціальної компетентності студентів традиційних 
бесід. Бесіди зі студентами незалежно від рівня їхнього здоров’я 
можуть охоплювати широкий спектр тем, що стосуються їх про�
блем, потреб, інтересів, переживань, пов’язаних як із навчанням, 
так і зі спілкуванням з однолітками. При застосуванні цієї форми 
окрему увагу варто приділити обговоренню можливостей реалі�
зації студентами власної громадянської позиції шляхом залучен�
ня їх до участі у волонтерській діяльності. До таких обговорень 
доцільно залучати студентів�волонтерів, які мають досвід орга�
нізації й проведення волонтерської роботи в будинках дитини, 
притулках, хоспісах, центрах реабілітації інвалідів тощо. Вважа�
ємо, що, обговорюючи методом рівний�рівному інформацію про 
реально проведені заходи і роль, яку виконують волонтери, сту�
денти з особливими потребами зацікавляться можливістю індиві�
дуального внеску в роботу волонтерів. Індивідуальна форма таких 
бесід забезпечуватиме можливість більш особистісного спілку�
вання, обговорення гострих питань, які непокоять студентів з 
інвалідністю, застосування індивідуального підходу у мотивуванні 
молодих людей до участі у волонтерській роботі. Зазначимо, що 
такі бесіди можуть використовуватись не лише на індивідуаль�
ному, а й на груповому рівнях. 
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Найефективнішими для розвитку соціальної компетентності 
студентів з інвалідністю у виховній діяльності ВНЗ є групові фор�
ми роботи, оскільки саме в групах відбувається соціальна взаємо�
дія особистості та найближчого мікросоціуму, через яку здійс�
нюється опанування нового соціального досвіду, безпосередньо 
необхідного для вирішення конкретних життєвих ситуацій. До 
груп на паритетних началах залучаються студенти із особливими 
потребами та студенти з нормативним розвитком. Це такі групові 
форми роботи, як: тематичні класні години, заняття�ігри, заняття 
на вирішення соціально�педагогічних ситуацій, театралізації, інтер�
активи, заняття гуртків, групові волонтерські заходи та засідан�
ня кіноклубу. 

Особливо дієвим методом налагодження соціально�педагогічної 
взаємодії під час реалізації групових форм виховання в інтегро�
ваних студентських групах, на нашу думку, є гра. Основне за�
вдання гри — викликати в учасників певні переживання й емоції, 
створити ситуації, в яких вони зможуть набути нового досвіду че�
рез безпосередню практичну участь, детермінує її надзвичайні 
можливості у справі налагодження взаємодії студентів з різним 
рівнем здоров’я та збагачення особистості студентів з інвалідніс�
тю позитивним соціальним досвідом. До того ж, гра, що є фор�
мою самовираження людини, спрямованою на задоволення по�
треб у розвазі, отриманні насолоди, знятті напруги, а також на 
розвиток певних умінь та навичок, забезпечує вирішення про�
блем самовираження студентів з особливими потребами, забезпе�
чує зменшення в них тривожності та негативних очікувань, ство�
рює умови для зняття напруги у спілкуванні у студентській групі. 

Як одну з ефективних групових форм роботи зі студентами  
з особливими потребами ми пропонуємо застосовувати виховні 
години з використанням творчих ігор (сюжетно�рольові, драма�
тизації з вільним розвитком сюжету, ігри�жарти). За допомогою 
таких занять можна вплинути на внутрішній світ, установки та 
ціннісні орієнтації молодих людей, налагодити взаємодію між 
студентами з інвалідністю та тими, які мають нормативний роз�
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виток, створити й «розіграти» проблемні ситуації, пошук виходу 
з яких міг би стати корисний у їхньому реальному житті. Отже, 
вважаємо, що роль групових ігрових форм у роботі з розвитку 
соціальної компетентності студентів із особливими потребами є 
досить значною. 

Для ефективного розвитку соціальної компетентності студен�
тів з інвалідністю пропонуємо переважно активні, практичні фор�
ми та методи діяльності, що забезпечують включення їх у реальні 
або змодельовані життєві ситуації, стимулюють їх ініціативу, до�
зволяють апробувати нові соціальні ролі. Хоча необхідними, 
особливо на початковому етапі організації діяльності в інклю�
зивній групі є й такі форми, що забезпечують розширення кола 
інформації про нову для нашої країни навчально�виховну ситу�
ацію, що передбачає спільне набуття вищої освіти студентами з 
різним рівнем здоров’я. 

Особливе значення у виховній діяльності має організація во�
лонтерської роботи, яка може здійснюватися у різних формах, у 
різних видах: налагодження роботи гуртка «Школа волонтера» 
(заходи, що мотивують, адаптаційні заняття, заняття з навчання 
основ соціальної взаємодії з різними соціальними групами то�
що); робота волонтерського загону (практичні заняття, творчі за�
няття, заняття з підтримки мотивації, волонтерські заходи то�
що); тьютерська робота (заняття�знайомства, заняття рефлексії, 
бесіди, супровід підопічного у ході волонтерської діяльності то�
що). Таким чином, спочатку забезпечується інформаційна та пси�
хологічна підготовка студентів до волонтерської роботи, потім їх 
активне залучення до роботи з різними категоріями населення, 
що потребують допомоги, згодом досвідчені студенти�волонтери 
беруть на себе обов’язки тьютерів, що навчають волонтерства 
початківців. 

Відзначимо, що волонтерська діяльність безпосередньо пов’я�
зана із студентським самоврядуванням як формою підвищення 
соціальної активності студентських колективів, що забезпечує за�
доволення молодіжних потреб, сприяє реалізації студентських 
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інтересів, створенню позитивного середовища спілкування і взає�
модії молоді. Неформальна ініціатива студентства здійснює знач�
ний соціально�виховний вплив на молодь, сприяє розвитку здіб�
ностей, вирішенню різноманітних життєвих проблем. 

Застосування таких форм організації діяльності студентів з ін�
валідністю є конче потрібне у процесі інтегрованого навчання, 
оскільки молодь із особливими потребами здебільшого звикла 
відчувати себе об’єктами волонтерського піклування, не уявля�
ючи себе в ролі безкорисних помічників. Організовуючи волон�
терську роботу, до якої студенти з особливими потребами залу�
чаються нарівні з іншими, у різноманітних групових формах 
соціально�педагогічної взаємодії, забезпечується набуття ними 
збагаченого соціального досвіду, створення додаткових умов для 
самореалізації, випробовування власних сил, отримання визнан�
ня та поваги з боку інших. 

Доцільним є проведення соціальних акцій як масових форм 
роботи з розвитку соціальної компетентності, що забезпечують 
формування у студентів із особливими потребами активної гро�
мадянської позиції, соціальної активності, громадянської свідо�
мості тощо. Для цього бажано залучати громадські та благодійні 
організації неполітичного спрямування. 

Також у розвитку соціальної компетентності студентів з ін�
валідністю можуть активно використовуватися флешмоби, які 
можна організовувати як заздалегідь сплановані масові акції, в 
яких велика група людей з’являється в громадському місці і ви�
конує раніше обговорені демонстративні дії (діє за сценарієм). 
Збір учасників флешмобу та обговорення сценарію може здійсню�
ватися за допомогою Інтернет�засобів. При виборі такої форми 
масової роботи з розвитку соціальної компетентності студентів 
тематику флешмобів пропонуємо урізноманітнювати й обирати 
просоціальну. Наголосимо, що така форма роботи допомагатиме 
молоді з інвалідністю відчути себе частиною колективу, ство�
рюватиме відчуття єдності і порозуміння. При чому, чим краще 
продумано сценарій і враховано особливості студентів, тим точ�
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ніше буде досягнуто його мети. Специфіка організації флешмо�
бів як складової методичного компоненту розвитку соціальної 
компетентності студентів з інвалідністю полягає у врахуванні но�
зології студентів. 

Підсумовуючи аналіз напрямів виховної роботи з розвитку 
соціальної компетентності студентів з особливими потребами, 
зазначимо, що форми та методи можуть бути класифіковані не ли�
ше за кількістю учасників (індивідуальні, групові, масові), а й за 
ступенем інноваційності: традиційні (бесіди, лекції, ігри, круглі 
столи, конференції) та інноваційні (інтерактиви, флешмоби, 
інтернет�щоденник, форум�театр, вебінари, кіноклуби). 

При організації виховної роботи не слід забувати, що методи 
та форми становлять цілісну систему, в якій використання окре�
мого засобу не забезпечить вирішення локальної проблеми. То�
му на практиці усі форми та методи мають використовуватися у 
комплексі, доповнюючи та підсилюючи один одного. Вибір ме�
тодів та форм виховної роботи зі студентами з особливими по�
требами має визначатися: 

– потенціалом особистісних можливостей куратора, рівнем 
його розвитку соціальної компетентності, рівнем теоретичної та 
практичної підготовленості до роботи з цією групою студентів, 
його методичної майстерності, сприйняттям таких студентів як 
рівноправних членів суспільства; 

– психологічними та фізичними особливостями студентів; 
– умовами, за яких відбувається її організація та матеріаль�

но�технічне забезпечення, наявністю обладнання і наочних по�
сібників, пристосування приміщення до потреб студентів. 

Висновки. Отже, правильно організований виховний процес 
вищого навчального закладу, що передбачає врахування індиві�
дуальних особливостей студентів з обмеженими можливостями, 
урізноманітнення форм та методів роботи з ними, залучення ви�
кладачів, батьків, студентів з нормативним розвитком та студентів 
з інвалідністю до спільної виховної діяльності сприятиме розвитку 
соціальної компетентності студентів з особливими потребами. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ОСІБ З 

ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING PEOPLE 
WITH DISABILITIES 

 
Дослідження спрямоване на пошуки нових підходів у навчанні ін�

валідів, забезпечення їхньої підтримки та соціалізації в суспільст�
ві, а також на пошуки ефективних форм і методів педагогічного 
впливу на них із метою удосконалення навчально�виховного проце�
су, забезпечення доступності освітніх програм. 

У статті наголошено на тому, що інвалідність є соціальним яви�
щем, унікальним для кожної країни, будь�якого суспільства. Праг�
нення більшості країн, і України зокрема, до забезпечення рівних 
можливостей для людей з обмеженими можливостями підтвер�
джує, що кожна людина та її потреби важливі для цивілізованого 
суспільства. 

Люди з обмеженими можливостями постають перед вирішен�
ням питань, пов’язаних з розширенням прав і можливостей людсь�
кого розвитку, і цей аспект охоплює багато соціальних проблем. 
Дуже важливим є пошук інноваційних підходів до навчання студен�
тів з обмеженими можливостями, питання їхньої соціалізації, ін�
клюзії до освітнього простору, впровадження та використання 
інноваційних технологій в освітньому процесі, створення умов для 
доступу до вищої освіти. 

Важливим аспектом соціалізації людей з обмеженими можли�
востями є отримання відповідної освіти. Ефективна адаптація та 
інтеграція осіб з вадами фізичного розвитку в суспільстві немож�
ливо без державної підтримки. 

______________ 
© В. Я. Пупишева 
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Вибір європейського вектору розвитку передбачає вивчення най�
кращих прикладів методів і методик, заснованих на освітніх по�
требах людей з обмеженими можливостями. Просування освітніх 
систем і розвиток нових підходів до педагогіки вимагає від вчителя 
знайти ефективні та інноваційні технології для досягнення освіт�
ніх цілей, і це гарантує рівні можливості доступу до вищої освіти 
для всіх молодих людей. 

 
Ключові слова: інваліди, навчання, проблеми, інновації, до�

ступність. 
 
Disability is a social phenomenon, unique to each country, any soci�

ety. The desire of most countries and Ukraine, in particular to ensure 
equal opportunities for people with disabilities, confirms that every man 
and his needs are important for a civilized society. 

People with disabilities need to address many issues related to the 
empowerment of human development, addressing many social problems. 
The problem of finding innovative approaches to teaching students with 
disabilities and address the issue of their socialization, inclusion in the 
educational space, implementation and use of innovative technologies in 
the educational process, creation of conditions for access to higher edu�
cation to these students has been discussed. 

An important aspect of socialization of people with disabilities is re�
ceiving the adequate education by them. Effective adaptation and inte�
gration of children with physical development in society is impossible 
without education and responsible state. 

Selecting the European vector of development involves building today 
for learning the best examples of teaching methods and techniques based 
on the educational needs of people with disabilities; Promotion of educa�
tion systems and at the same component development of new approaches 
to pedagogy require that teachers find effective and innovative technolo�
gies to achieve educational goals and guarantee equal opportunities and 
access for all young people with disabilities access to higher education. 
The state has developed measures to support and honor the disabled, 
whose aims are to integrate the disabled into society, to draw attention to 
people with disabilities. 

 
Key words: disabilities, learning problems, innovation, accessibility. 
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Исследование направлено на поиски новых подходов в обучении 
инвалидов, обеспечение их поддержки и социализации в обществе, 
а также на поиски эффективных форм и методов педагогического 
воздействия на них с целью усовершенствования учебно�воспита�
тельного процесса, обеспечения доступности образовательных про�
грамм. 

В статье отмечено, что инвалидность является социальным яв�
лением, уникальным для каждой страны, любого общества. Стрем�
ление большинства стран, и Украины в частности, к обеспечению 
равных возможностей для людей с ограниченными возможностями 
подтверждает, что каждый человек, равно как и его потребно�
сти, важны для цивилизованного общества. 

Для людей с ограниченными возможностями актуальными яв�
ляются проблемы, связанные с расширением прав и возможностей 
человеческого развития, и этот аспект охватывает многие соци�
альные проблемы. Очень важным является поиск инновационных под�
ходов к обучению студентов с ограниченными возможностями, во�
прос их социализации, инклюзии в образовательное пространство, 
внедрение и использование инновационных технологий в образова�
тельном процессе, создание условий для доступа к высшему обра�
зованию. 

Важным аспектом социализации людей с ограниченными возмож�
ностями является получение соответствующего образования. Эф�
фективная адаптация и интеграция людей с недостатками физи�
ческого развития в обществе невозможны без государственной под�
держки. 

Выбор европейского вектора развития предполагает изучение луч�
ших примеров методов и методик, основанных на образовательных 
потребностях людей с ограниченными возможностями. Продвиже�
ние образовательных систем и развитие новых подходов к педаго�
гике требует от учителя найти эффективные и инновационные 
технологии для достижения образовательных целей, и это гаран�
тирует равные возможности доступа к высшему образованию для 
всех молодых людей. 

 
Ключевые слова: инвалиды, обучение, проблемы, инновации, 

доступность. 
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Постановка проблеми та її актуальність. Проблема інвалідно�
сті постає не тільки перед тими сім’ями, де є дитина�інвалід. 
Інвалідність є суспільним явищем, характерним для кожної дер�
жави, будь�якого суспільства. У деяких народів людей з обмеже�
ними можливостями вважають «дітьми божими», яких торкну�
лася божа рука. У світі майже кожна десята людина має ті чи  
ті обмеження, з них майже 470 млн людей працездатного віку. 
Це підкреслює важливість і масштабність цієї проблеми, пошук 
шляхів її вирішення. Прагнення більшості країн світу, і України 
зокрема, до забезпечення рівних можливостей для інвалідів під�
тверджує, що кожна людина та її потреби важливі для цивілізо�
ваного суспільства. 

Статистика свідчить, що кількість інвалідів в Україні за останні 
5 років зросла на 5,5% і на початок 2010 р. становила 2,7 млн 
осіб, або майже 6% загальної чисельності населення. Громадя�
ни з інвалідністю потребують вирішення багатьох питань, що 
пов’язані із розширенням можливостей людського розвитку, ви�
рішенням безлічі соціальних проблем. 

У статті розглядається проблема пошуку інноваційних підхо�
дів до навчання студентів з обмеженими можливостями та ви�
рішення питання їхньої соціалізації, інклюзії в освітньому про�
сторі, впровадження, використання інноваційних технологій в 
навчально�виховному процесі, створення доступних умов щодо 
одержання вищої освіти такими студентами. У зв’язку з тим, що 
в Україні кількість працюючого населення значно скорочуєть�
ся, то й інваліди частково можуть допомогти вирішити цю про�
блему. Але для цього їм потрібно мати фундаментальні знання і 
розуміння своєї значущості для суспільства. Науково�педагогіч�
ний колектив Кіровоградського інституту розвитку людини, пос�
тійно працюючи над вдосконаленням навчально�виховного про�
цесу, має практику навчання студентів з фізичними обмеженнями. 

Метою дослідження є визначення впливу інноваційних техно�
логій на підвищення ефективності навчально�виховного проце�
су, а також на забезпечення доступності в оволодінні знаннями 
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осіб з обмеженими можливостями. Об’єктом дослідження є нові 
форми і методи викладу навчального матеріалу, що дозволяють 
зробити процес засвоєння знань цікавим, повноцінним, доступ�
ним. 

Останнім часом науковці більшою мірою замислюються над 
тим, як зробити життя інвалідів повноцінним. Роботи І. Терю�
ханової «Інтеграція інвалідів у суспільство через освіту», А. П. Гір�
ман «Інноваційні технології навчання студентів з інвалідністю», 
О. Мостіпан та І. Терюханова у роботах «Державна політика що�
до інвалідів: перспективи та пріоритети» допомагають глибше 
дослідити проблему та знайти шляхи її вирішення. О. М. Ревя�
кіна, В. О. Афоніна у своїх роботах розглядають питання психо�
лого�педагогічного супроводу професійної підготовки інвалідів, 
аналізують розвиток можливостей інтеграції людей з фізичними 
вадами до суспільства. 

До базових міжнародних документів, що регулюють права 
інвалідів, які було покладено в основу прийнятих законодавчо�
нормативних актів щодо інвалідів у країнах світу, у тому числі і 
в Україні, належать такі: 

– Всесвітня декларація прав людини, прийнята Організацією 
Об’єднаних Націй у 1948 році, в якій проголошено рівність прав 
усіх людей без винятку, включно інвалідів, хоча до Декларації не 
було безпосередньо включено розділи відносно інвалідів; 

– Конвенція ООН про права інвалідів; 
– два Міжнародні пакти — пакт про економічні, соціальні та 

культурні права і пакт про громадянські та політичні права, 
прийняті у грудні 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН. 

Разом із Всесвітньою декларацією прав людини вони утво�
рюють міжнародний документ під назвою Міжнародний білль 
про права людини, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН у 
1971 році. Важливим є закон України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів». 

Ми живемо в час, коли рівень розвитку суспільства визнача�
ється не тільки за рівнем академічних знань, а й за пошуком но�
вітніх технологічних форм роботи з людьми з обмеженими мож�
ливостями, за створенням відповідних умов для названої групи 
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громадян. Інваліди — це не просто категорія людей. Це окреме 
життя. Окремі людські надії на те, що все буде добре. Перейма�
ючись буденними проблемами, ми повинні замислитися над не�
простою долею людей із вадами здоров’я і не забувати про те, 
що поряд з нами живуть люди, які потребують допомоги і уваги, 
нашого теплого слова та душевної підтримки. 

Важливим чинником соціалізації людей з обмеженими мож�
ливостями є одержання ними належної освіти. Адже ефективна 
адаптація та інтеграція дітей з порушеннями фізичного розвит�
ку у суспільство неможливі без освіченості та відповідального 
ставлення держави. Незважаючи на кризові явища в Україні, на 
військові події на Сході країни, необхідно й надалі робити реаль�
ні та значущі кроки щодо підвищення рівня соціального захис�
ту інвалідів, створення умов для одержання ними повноцінних 
знань та працевлаштування. Приєднання до Болонського про�
цесу у вишах дозволило організувати навчальний процес за кре�
дитно�модульною системою, застосувати інклюзію в навчанні. 
Велика увага приділяється доступності освітніх послуг. 

Вибір європейського вектору розвитку країни передбачає роз�
будову навчального процесу за кращими зразками педагогічних 
методів та технологій з урахуванням освітніх потреб людей з ін�
валідністю; сприяння розвитку освітніх систем і разом з тим роз�
виток складової щодо нових підходів у педагогіці. А це, у свою 
чергу, потребує пошуку ефективних та новітніх технологій для до�
сягнення поставленої освітньої мети з гарантією рівності та до�
ступності можливостей для всіх молодих людей з обмеженими 
можливостями на доступ до вищої освіти. Тенденція до забез�
печення інвалідів гарантіями політичних, економічних, культур�
них і громадянських прав є ознакою визнання повноцінності гро�
мадян з обмеженими фізичними можливостями. Надання права 
інвалідам жити в соціумі, а не в ізоляції, забезпечення їх рівни�
ми можливостями в одержанні освітніх послуг, інтеграція у сус�
пільство, забезпечення доступності закладів для них на всій те�
риторії країни — чи в місті, чи в селі — усе це дуже важливі 
питання для розбудови громадянського суспільства. 



Розділ І Сучасні проблеми навчання, 
людей з інвалідністю 

 58

1992 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 3 грудня Між�
народним днем інвалідів. Проведення цього дня в Україні вста�
новлено Указом Президента України в 1993 році. Мета, заради 
якої цей день було проголошено, — це дотримання прав людини 
і участь інвалідів у житті суспільства. Це зобов’язує вищу школу 
знаходити нові форми роботи для студентів із фізичними обме�
женнями. 

Відомі приклади того, як народні депутати в інвалідних візках 
допомагають іншим громадянам подолати проблеми зі здоров’ям, 
навчанням та працевлаштуванням. Інвалідність — це не вирок. 
Є приклади, коли інваліди за відсутності рук малюють картини 
пальцями ніг, доглядають за дітьми. Це викликає не тільки подив, 
а й захоплення їхньою мужністю, прагненням оволодіти тими чи 
іншими навиками, здатними відчути себе повноцінною людиною. 
Практика свідчить, що інваліди можуть бути і стають повноцін�
ними і високоефективними членами суспільства, відмінними фа�
хівцями, політиками, економістами, спортсменами з високими 
досягненнями, соціально активними, готовими прийти на допо�
могу іншим, до самопожертви, людьми, які надихають багатьох, 
у тому числі і здорових членів нашого суспільства. Сьогодні особ�
ливої поваги заслуговують ті інваліди, які не впали у відчай, не 
замкнулися в чотирьох стінах, а в силу своїх можливостей пра�
цюють, беруть активну участь у громадському житті, успішно 
займаються спортом, розвивають свої творчі нахили. 

У державі розроблено заходи на підтримку та вшанування інва�
лідів, які спрямовано на інтеграцію інвалідів у суспільство, на 
привернення уваги до людей з особливими потребами. Ця робо�
та спрямована на їхнє зближення із суспільством, на розуміння 
проблем, з якими інвалідам доводиться стикатися щодня, на за�
безпечення доступних комфортних умов для життя та адаптації 
в соціумі. Надання освітянських послуг передбачає передусім до�
ступність інформації для людей з обмеженими можливостями, фор�
мування у них умінь та навиків самостійного оволодіння знаннями, 
використання комп’ютерних технологій, Інтернет�підтримку. Цей 
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напрям не має меж вдосконалення, і його не слід відкладати. Від 
цього залежить наша цивілізованість, уважне, доброзичливе став�
лення до людей з обмеженими можливостями. Традиційно день 
інвалідів підкреслює необхідність досягнення забезпечення рів�
них прав інвалідів і їхньої участі в житті суспільства, закликає су�
спільство не забувати про людей з особливими потребами та дба�
ти про їхнє комфортне співіснування. Міжнародний день інва�
лідів — день підбиття підсумків зробленого для цієї категорії 
громадян, аналізу фактичного становища людей з особливими 
потребами в суспільстві і визначення планів щодо поліпшення 
їхнього життєвого рівня. Від того, як суспільство ставиться до тих, 
кому з тих чи інших причин важко або неможливо самостійно 
подбати про себе, залежить рівень цивілізованості цього суспіль�
ства. Необхідність щоденної підтримки людей з особливими по�
требами — це вимога сьогодення. 

Ґрунтуючись на результатах опитувань студентів інституту, за�
значимо, що більшість із них хочуть бачити використання муль�
тимедійних засобів на заняттях, готові до застосування Інтернет�
технологій та дистанційних форм роботи. 

54%17%
21%

8%

Форми навчально-виховної роботи зі студентами з обмеженими можливостями

новітні

традиційні

комп’ютерні

дистанційні

 
Це опитування свідчить про те, що більшість студентів з обме�

женими можливостями цікавляться новітніми формами роботи. 
Загальновідомо, що в суспільстві лишився поганий спадок: гро�
мадськість вважала, що про інвалідів дбає держава, але держава 
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була не в змозі забезпечити належний рівень їх соціального захис�
ту. Політика щодо інвалідів була переважно пасивною — матері�
альна підтримка, державні пенсії, можливість працювати на спе�
ціалізованих підприємствах. Особи з обмеженими можливостями 
були позбавлені доступу до багатьох соціальних благ нарівні зі 
здоровими людьми. Інваліди й досі стикаються зі зневагою, за�
бобонами і страхами, які впродовж історії людства стримували 
соціальний розвиток цієї категорії членів суспільства та ізолю�
вали їх від нього. Важливою є адаптація до нових умов навчан�
ня. Треба, щоб у навчальному закладі було створено відповідні 
умови для соціалізації та реабілітації молодих людей. 

У Кіровоградському інституті розвитку людини навчаються 24 
інваліди різних нозологій. На кафедрі «Здоров’я людини» навча�
ється 13 осіб, на кафедрах «Правознавство» та «Фінанси і кре�
дит» — по троє осіб, «Документознавство та інформаційна діяль�
ність» — п’ять осіб. Для них створено психологічну атмосферу 
взаємної підтримки, допомоги, уважного ставлення. 

На кафедрі «Здоров’я людини» для кожного інваліда розробле�
но індивідуальну програму психолого�педагогічного супроводу 
та реабілітації. Програмою передбачено індивідуальні, групові 
консультації з правових, соціальних, трудових питань. Питання 
фізичної реабілітації розглядаються спільно з відповідними уста�
новами закладів охорони здоров’я, надається кваліфікована до�
помога — лікувальний масаж, різні фізпроцедури, лікувальна 
гімнастика, фітотерапія. Психологічний супровід дозволяє сту�
дентові�інваліду відчувати себе впевненіше, знаходити в собі сили 
для вирішення нагальних питань, розкрити внутрішні резерви 
та творчі нахили. Пошук викладачами інституту нових форм та 
методів виховання забезпечує педагогічний вплив для досягнен�
ня основної мети навчально�виховного процесу: формування 
умінь, навичок отримання повноцінних знань. 
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Вплив фізичних процедур на самопочуття інвалідів

58%25%

17%

коктейлі
масажі
магнітотерапія

 
Як видно з діаграми, 58% студентів�інвалідів віддають пере�

вагу коктейлям, фіточаям, які допомагають їм підтримувати фі�
зіологічний робочий стан, поліпшують настрій. Завдяки засто�
суванню лікувальних чаїв, ароматерапії значно знизився рівень 
захворюваності серед працівників і студентів. 

Рівень захворюваності 
в Кіровоградському інституті розвитку людини 

№п/п  2012 р. 
І семестр 

2013 р. 
І семестр 

2014 р. 
І семестр 

1 Студенти 276 215 175 
2 Студенти�

інваліди 
17 13 9 

3 Працівники 37 29 20 

Захворюваність студентів знизилась на 7,3 відсотки порівняно 
з 2012 роком, студентів�інвалідів — на 52 відсотки. 

Наш інститут розвитку людини велику увагу приділяє роботі 
з інвалідами, їхньому навчанню. Для студентів�інвалідів є можли�
вість навчатися за рахунок фонду інвалідів. Підписання тристо�
ронньої угоди студента, Інституту та регіонального відділення 
фонду інвалідів дає можливість особам з обмеженими можли�
востями одержувати вищу освіту. 

Нововведенням є і нова форма онлайн�практики, яку засто�
совує Приватбанк для студентів спеціальності «Фінанси і кре�
дит». Для осіб з обмеженими можливостями — це вирішення 
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проблеми з рухом по місту, зручним вибором часу, відповідною 
теоретичною підготовкою, без якої не справитись із практич�
ними завданнями. Ставлення до людей з особливими потреба�
ми з розумінням, з повагою забезпечує їм більшу доступність, 
допомагає уникнути бар’єрів при спілкуванні. Світова практика 
свідчить, що зосередження на людині, а не на її інвалідності до�
помагає їй розкритися, впевнено себе почувати, творчо вирішу�
вати поставлені завдання. Можна запропонувати і допомогу, але 
відмову від неї необхідно сприйняти з повагою і розумінням. 
Для співрозмовника, який перебуває в інвалідному візку, зруч�
но розмовляти, якщо очі співрозмовників знаходяться на одно�
му рівні. З тими, хто має вади слуху, намагаємося спілкуватись, 
стоячи до них обличчям. Адже вони можуть читати і по губах. 
Треба, щоб за спиною не було яскравого світла, щоб не обмежу�
вати можливість бачити губи співрозмовника. 

У закладі викладається дисципліна «Інвалідність і суспільство», 
яка покликана зламати стереотипи про неповноцінність людей 
з фізичними вадами, ліквідувати перешкоди у спілкуванні, до�
помогти зрозуміти проблеми цих людей. 

Кіровоградський інститут розвитку людини має змогу допо�
могти людям з фізичними вадами одержати якісну вищу освіту. 
Колектив викладачів інституту чітко розуміє проблеми інвалідів 
і знає шляхи їх вирішення, при цьому використовується пози�
тивний досвід вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів. 
Ця робота потребує врахування індивідуальних особливостей кож�
ної людини, розробки індивідуальних програм реабілітації, за�
безпечення інтернет�супроводу, використання технологій та ме�
тодик дистанційного навчання інвалідів, онлайн�практики, спе�
ціальної програми Iaws15crack для озвучення тексту для сліпих 
людей. У перспективі інститут планує забезпечення сурдопере�
кладу для студентів із вадами слуху. 

Важливу роль у створенні позитивної атмосфери та мікроклі�
мату відіграє музика. Слухання музики допомагає студенту отри�
мати релаксацію та підвищити ефективність навчальної роботи. 
Музичні елементи різного забарвлення допомагають зняти емо�
ційну напругу та налаштувати на сприйняття інформації. Під час 
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викладання дисципліни «Основи здорового способу життя» ви�
кладач використовує улюблені мелодії студентів патріотичного 
змісту, що сприяє підвищенню працездатності слухачів (напри�
клад, пісню «Одна калина за вікном», яку виконує Софія Ротару). 

Педагогічна спадщина видатного земляка В. О. Сухомлинсь�
кого навчає використовувати під час викладання дисциплін еко�
логічного напряму проведення занять просто неба, що дозволяє 
студентам зблизитися з природою. 

Крім навчання, є низка й інших важливих проблем, які треба 
вирішити. Це й подолання фізичних бар’єрів — встановлення пан�
дусів, безпроблемне пересування закладом, прилеглою територією. 

Ефективна інтеграція громадян з обмеженими фізичними мож�
ливостями у суспільство можлива за умов опанування ними про�
фесій, що користуються попитом на сучасному ринку праці, та 
створенні умов для їхнього працевлаштування. Звичайно, здат�
ність до праці у інвалідів обмежена, але завдання суспільства, 
держави, вишів полягає в тому, щоб допомогти їм якомога пов�
ніше реалізувати ці обмежені здібності. З появою Інтернет мере�
жі у інвалідів з’являється можливість працювати безпосередньо 
вдома, не пересуваючись, отримувати соціально�правові та медич�
ні консультації, поліпшити своє матеріальне становище, брати 
участь у розвитку суспільства нарівні зі здоровими людьми. Участь 
у праці в змозі забезпечити інвалідові рівне з його співвітчизни�
ками становище у всіх сферах суспільного життя. 

Відповідно до демократичних та гуманістичних світових стан�
дартів, ми маємо приєднатися до світової тенденції соціального 
інтегрування в єдине суспільство, яке включає людей з різнома�
нітними проблемами, осіб з фізичними вадами. Нам слід долу�
читися до формування нової культурної й освітньої норми по�
ваги і допомоги людям з інвалідністю. 

Науково�педагогічний колектив Кіровоградського інституту роз�
витку людини вважає, що постійний пошук новітніх технологій, 
нових комп’ютерних програм у навчанні людей із фізичними 
обмеженнями є вимогою часу. Технічні можливості для цього є, 
бажання і творчий потенціал у більшості викладачів наявні. Сту�
денти�інваліди мають можливість отримати знання, професію та 
принести користь державі, суспільству. 
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ПРОБЛЕМА МІЖОСОБИСТІСНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
 

THE PROBLEM OF INTERPERSONAL COMMUNICATION 
IN TEACHING STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS 

 
Світова практика організації навчання у вищій школі свідчить, 

що значна увага приділяється навчанню студентів�інвалідів чи, як 
прийнято називати, студентів з особливими потребами. Проте, 
попри численні наукові розробки, недостатньо розглянутий кому�
нікативний аспект у навчанні студентів з особливими потребами. 
Багато студентів з особливими потребами навчаються за спеціа�
льністю «Менеджмент». Це ті молоді люди, для яких немає про�
типоказань за станом здоров’я працювати, наприклад, на таких 
посадах, як начальник відділу кадрів, офісний працівник та ін. Цим 
студентам у подальшому доведеться активно спілкуватися з лю�
дьми як у межах підрозділу і організації, де вони працюватимуть, 
так і в соціумі в цілому. Водночас саме через певні захворювання 
студенти з особливими потребами не мали достатньої комуніка�
тивної практики у дитинстві. Тому вони потребують спеціальної 
підготовки у цьому плані. Особливо якщо таким випускникам ви�
шів доведеться обіймати керівні посади. Саме проблемі міжособи�
стісних комунікацій у навчанні студентів з особливими потребами 
і присвячено цю статтю. 

 
Ключові слова: міжособистісні комунікації, менеджмент, пло�

щина змісту, площина зв’язків, функції спілкування, вербальна 
комунікація, невербальна комунікація, психологічні прийоми. 
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Worldwide experience of teaching in higher education pays great at�
tention to the training of students with disabilities or, as commonly 
called, students with special needs. However, despite numerous scientific 
developments actually no attention communicative aspect in teaching 
students with special needs. A lot of students with disabilities enrolled in 
"Management". These are young people for whom there are no contrain�
dications for health work, for example, in such positions as Chief of 
Staff, office workers and others. These students will continue to actively 
communicate with people, both within the department and the organiza�
tion where they work and in society in general. However, because of cer�
tain diseases students with disabilities did not have sufficient communi�
cative practices in childhood. Therefore, they need special training in 
this regard. Especially if such graduates will occupy leadership positions. 
That is the problem of interpersonal communication in teaching students 
with special needs and in an article. 

 
Key words: interpersonal communication, management, content 

plane, plane connections, functions of communication, verbal com�
munication, non�verbal communication, psychological techniques. 

 
Мировая практика организации учёбы в высшей школе свиде�

тельствует о том, что значительное внимание уделяется обуче�
нию студентов�инвалидов или, как принято называть, студентов 
с особенными потребностями. Однако, наряду с многочисленными 
научными разработками, недостаточно рассмотрен коммуникаци�
онный аспект в обучении студентов с особенными потребностями. 
Много студентов с особенными потребностями обучаются по спе�
циальности «Менеджмент». Это те молодые люди, для которых 
нет противопоказаний по состоянию здоровья занимать, например, 
такие должности, как начальник отдела кадров, офисный сотруд�
ник и др. Этим студентам в дальнейшем придётся активно об�
щаться с людьми как в пределах подразделения и организации, где 
они будут работать, так и в социуме в целом. В то же время 
именно в связи с определёнными заболеваниями студенты с особен�
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ными потребностями не имели достаточной коммуникативной прак�
тики в детстве. Поэтому им необходима специальная подготовка 
в этом плане. Особенно если таким выпускникам вузов придётся 
занимать руководящие должности. Именно проблеме межличност�
ных коммуникаций в обучении студентов с особенными потребно�
стями и посвящается эта статья. 

 
Ключевые слова: межличностные коммуникации, менеджмент, 

плоскость содержания, плоскость связей, функции общения, вер�
бальная коммуникация, невербальная коммуникация, психоло�
гические приёмы. 

 
Світова практика організації навчання у вищій школі приділяє 

значну увагу навчанню студентів�інвалідів чи, як прийнято на�
зивати, студентів з особливими потребами. Найґрунтовніші до�
слідження зазначеної проблеми здійснили вчені: О. Л. Бобкова, 
О. С. Газман, Д. В. Зайцев, І. В. Зарубіна, С. О. Копилова, В. М. Кри�
кун, Е. В. Миронова, О. О. Степанова, Т. Тінклі, Дж. Тюдор, 
Дж. Холл. А. О. Шайдуліна. Проте, попри численні наукові роз�
робки, фактично не приділяється уваги комунікативному аспек�
ту в навчанні студентів з особливими потребами. 

Багато студентів з особливими потребами навчаються за спе�
ціальністю «Менеджмент». Це ті молоді люди, для яких немає 
протипоказань за станом здоров’я працювати, наприклад, на таких 
посадах, як начальник відділу кадрів, офісний працівник та ін. 
Цим студентам у подальшому доведеться активно спілкуватися 
з людьми як у межах підрозділу і організації, де вони працювати�
муть, так і в соціумі в цілому. Водночас, саме через певні захво�
рювання студенти з особливими потребами не мали достатньої 
комунікативної практики у дитинстві. Тому вони потребують 
спеціальної підготовки у цьому плані. Особливо якщо таким 
випускникам вишів доведеться обіймати керівні посади. 

Зокрема, важливо теоретично і практично (у формі тренінгів, 
практичних занять тощо) сприяти засвоєнню студентами такої 
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інформації: комунікація (від латинського «соmmunісо» — спіл�
куюсь з кимось) — це різновид взаємодії між певними суб’єктами 
(передавач, реципієнт) за посередництва певного об’єкта (пові�
домлення). В управлінні комунікація — це обмін інформацією, у 
результаті якого керівник отримує інформацію, необхідну для 
прийняття ефективних рішень і доводить її до співробітників [1, 
с. 19]. Якщо комунікацію налагоджено недостатньою мірою, рі�
шення можуть виявитися помилковими, а люди неправильно 
зрозуміють, чого хоче від них керівник, що може погіршити 
стосунки в організації чи її первинному колективі. Відповідно, 
вивчення специфіки міжособистісних комунікацій в організації — 
це важлива проблема сьогодення. 

Комунікація являє собою зв’язок між передавачем і приймачем 
(відправником і одержувачем) інформації і містить у собі зміст 
«послання». 

Здебільшого між людьми існують дві площини (рівні) комуніка�
ції: площина змісту і площина зв’язків (стосунків). 

Площина змісту належить до послання, яке подає відомості 
про стан речей або про події. Зміст може бути важливим або не�
значним, правильним або неправильним, актуальним або неак�
туальним і мати різне значення для одержувача і відправника. 

Слід зазначити, що до поняття змісту належить не тільки 
власне інформація, яка передається від відправника до одержувача 
у явній формі, а й метакомунікація. Поняття «метакомунікація» 
означає те, що ми «читаємо між рядками» і що є справжнім зміс�
том комунікації. Наприклад, на нашу пропозицію встановити 
ділові контакти отримуємо відповідь: «Ми раді встановити з ва�
ми ділові контакти, але наші технічні можливості не дають змо�
ги виконати ваше замовлення». Напевне, партнер або вже має 
аналогічне замовлення і завантажив свої виробничі потужності, 
або ж ми помилилися у виборі партнера. 

Площина зв’язків (стосунків) між людьми охоплює сприйман�
ня чи відхилення, симпатію чи антипатію. Часто стосунки не 
декларуються, і люди надають перевагу площині змісту, тоді 
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послання має завуальований характер. При проведенні перего�
ворів потрібно намагатися використовувати змістову площину, 
щоб виключити вплив симпатій і антипатій, оскільки нерідко 
голосують не за ту чи іншу пропозицію, а за того, хто її вносить. 

Інформація переміщується всередині організації з рівня на рі�
вень у межах вертикальної комунікації. Вона передається з ви�
щих рівнів на нижчі і навпаки. В організації наявні також гори�
зонтальні комунікації. Основою контактів і передачі інформації 
виступають міжособистісні комунікації. 

Поняття «комунікація» пов’язане з поняттям «спілкування» 
(нерідко використовується як його синонім). Спілкування являє 
собою процес встановлення контактів між людьми, породжува�
ний потребами в спільній діяльності, й обмін, що включає в себе 
інформацію (комунікацію), вироблення єдиної стратегії взаємодії 
(інтеракцію), сприйняття й розуміння одне одного (перцепцію). 

Науковці виділяють такі функції спілкування: 
1. Контактну — встановлення контакту як стану обопільної 

готовності до прийому й передачі повідомлення і підтримки вза�
ємозв’язку у формі постійної взаємної орієнтованості. 

2. Інформаційну — обмін повідомленнями, думками й т. п. 
3. Спонукальну — стимулювання активності партнера по спіл�

куванню, спрямування його на виконання тих або тих дій. 
4. Координаційну — взаємне орієнтування й узгодження дій при 

організації спільної діяльності. 
5. Розуміння — розуміння змісту повідомлення, намірів, уста�

новок, переживань партнерів по спілкуванню. 
6. Емотивну — порушення в партнера по спілкуванню потріб�

них емоційних переживань («обмін емоціями»), зміна власних 
переживань і станів. 

7. Встановлення стосунків — усвідомлення свого місця в сис�
темі ділових, міжособистісних та інших зв’язків співтовариства. 

8. Вплив — зміна стану партнера, його поведінки, потреб, 
намірів, рішень, думок тощо [3, с. 26]. 

Виділяють комунікацію вербальну (словесну) і невербальну. 
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У вербальній комунікації як знакова система виступає мова. 
Вербальний канал комунікації базується на мовних здібностях 
людини і реалізується через передачу мовних повідомлень (тек�
стів) в усній чи письмовій формі. Для того, щоб передавати мов�
ні повідомлення, людина повинна володіти: 

– мовною здібністю, яка передається спадково і полягає в 
можливості говорити і розуміти інших людей; 

– однією з природних мов, яку людина опановує в дитинстві 
у процесі первинної соціалізації. 

Невербальна комунікація доповнює мову й передає емоційний 
стан. Вона включає такі знакові системи: 

– оптико�кінетичну: жести, міміка, пантоміміка; 
– паралінгвістичну: виявляє почуття й стан людини за допо�

могою діапазону й тональності голосу; 
– екстралінгвістичну: включення в мову пауз, сміху, певного 

темпу мовлення; 
– просторово�часову: взаємне розташування партнерів по спіл�

куванню, час спілкування.  
За оцінкою дослідників, тільки 7% змісту повідомлення пе�

редається значенням слів, тоді як 38% інформації визначається 
тим, як ці слова промовляються [5, с. 68]. 

У процесі передачі й прийому інформації відбуваються її іс�
тотні втрати, викликані бар’єрами спілкування. До них відно�
сять насамперед бар’єри, пов’язані з кодуванням і декодуванням 
інформації. При кодуванні думки у внутрішню мову губиться 
близько 30 відсотків інформації. Залежно від словникового за�
пасу того, хто слухає, ним сприймається близько 70 відсотків 
інформації. Далі інформація втрачається за рахунок її переве�
дення в образи уяви і пам’яті. В результаті в ході монологічного 
спілкування, якщо слухачі не мають можливості уточнити ін�
формацію, в пам’яті у них може залишитися близько 20 відсотків 
відомостей. Інші бар’єри мають соціальний або психологічний 
характер. Наприклад, зумовлені належністю співрозмовників до 
різних соціальних груп або мають різні індивідуальні психологічні 
особливості (наприклад, потаємність, замкненість, сором’язли�
вість) [4]. 
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У процесі спілкування менеджерові необхідно впливати на тих, 
з ким він спілкується. До основних психологічних способів впливу 
відносять: 

– переконання. Під переконанням розуміють спосіб впливу на 
свідомість особистості через звертання до її власного критично�
го судження. 

– психічне зараження: ефект багаторазового взаємного поси�
лення емоційного впливу партнерів по спілкуванню за моделлю 
ланцюгової реакції. 

– наслідування: спрямоване на відтворення індивідом певних 
зовнішніх рис і зразків поводження, манер, дій, вчинків. Під 
його впливом формуються не тільки найпростіші звички діяль�
ності, а й духовні цінності, ідеї, смаки, манери поводження. 

Найчастіше керівникові доводиться застосовувати на практиці 
переконання. Переконуючи, керівник має виходити з двох об�
ставин: 

– враховувати індивідуальні особливості тих, з ким він спіл�
кується; 

– брати до уваги обставини, що склалися. 
У процесі переконання співрозмовника психологи рекомен�

дують застосовувати спеціальні прийоми впливу, спрямовані як 
на свідому, так і на підсвідому сторони психіки. А це такі: 

1. М’язова релаксація (розслаблення). Суть її полягає в тому, що 
при релаксації кора головного мозку людини звільняється від 
побічних впливів і легше сприймає чуже мовлення. Найкраще 
це відбувається, якщо ті, хто розмовляє, сидять у невимушених 
позах, обличчям одне до одного. Цьому сприяють зручні меблі, 
відсутність гучних звуків. 

2. «Концертний настрій»: людина, налаштована на грайливий 
тон, охоче сприймає інформацію, яка їй пропонується. 

3. Метод Сократа: на початку бесіди не дати співрозмовнико�
ві сказати «ні». Відповіді «так» на другорядні запитання ведуть до 
того, щоб відповісти ствердно і на головне запитання. 

4. Команди і накази. Команди потребують від людей швидкого 
і точного виконання наказів без будь�яких критичних реакцій. 
При виконанні наказів не роздумують. Є два різновиди команд: 
заборонні («припиніть») і спонукальні («виконуйте»). Команди 
слід подавати твердим, спокійним голосом. 
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5. Невиправдане очікування. Передумовою успішного застосу�
вання цього прийому є створення напруженої ситуації очікуван�
ня. Попередні події повинні сформувати у співрозмовника чітко 
спрямований хід думок. Якщо раптом виявляється неможливість 
цієї спрямованості, то співрозмовник розгублюється і найчасті�
ше без заперечень сприймає ідею, яка йому пропонується. 

6. «Вибух»: миттєва перебудова особистості під впливом силь�
них емоційних переживань. Застосування «вибуху» потребує ство�
рення спеціальної обстановки, у якій виникли б почуття, здатні 
вразити людину своєю несподіваністю. 

7. Категорична вимога. Має силу наказу. У зв’язку з цим вона 
може бути ефективна тільки в тому випадку, коли керівник має 
велику владу або незаперечний авторитет. 

8. Заборона: передбачає гальмівний вплив на особистість. 
9. Порада. Найефективніша в тому випадку, коли працівник 

довіряє керівникові. 
10. Осуд. Має переконливу силу тільки за умови високого ав�

торитету керівника. В інших випадках осуд сприймається як 
повчання, яке можна вислухати, але не зважати на нього. 

11. Натяк: прийом непрямого переконання за допомогою жар�
ту, іронії, аналогії. 

12. Комплімент. Важливо не плутати комплімент із лестоща�
ми. Лестощі прямолінійні. Комплімент же наштовхує людину на 
розмірковування, здогад. 

13. Метод багаторазових запитань полягає в тому, що перш ніж 
підвести працівника до якоїсь ідеї, необхідно поставити поперед�
нє запитання. Залежно від суті цього запитання метод можна 
звести до одного з прийомів: «закинути вудку» або «менше зло». 

«Закинути вудку»: початкове запитання є «репродукованою вер�
сією» основного, відповідно до якого особистість пізнає свої по�
гляди. Змушуючи людину виконати попереднє прохання, можна 
підштовхнути її до дій, які вона внутрішньо схвалить. 

«Менше зло»: початкова пропозиція, звернена до людини, скла�
дена з таким перебільшенням, що та неодмінно відмовляється, 
але після цього готова погодитися на меншу пропозицію. Цей ме�
тод працює на контрасті сприйняття, при якому друге прохання 
здається незначним порівняно з першим. 
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14. Взаємність: керівник ніби робить «аванс» працівникові  
(у вигляді заохочення, подяки); працівник може відчути себе 
зобов’язаним і стане чинити так, як того прагне керівник. 

15. Зобов’язання: укладання письмових угод з працівником: 
письмове прийняття зобов’язання істотно впливає на подальшу 
поведінку людини. 

16. Навішування ярликів: працівникові прилюдно дається яка�
небудь характеристика, і він намагається їй відповідати («Ви та�
кий відповідальний»). 

У процесі спілкування керівник може свідомо формувати по�
зитивне емоційне ставлення до себе (атракція). До прийомів ат�
ракції відносять: 

1. «Власне ім’я». При звертанні до працівника називати його на 
ім’я або на ім’я та по�батькові, оскільки кожній людині приєм�
но, коли керівник пам’ятає, як її звати. 

2. «Дзеркало стосунків». При спілкуванні зберігати приємний 
вираз обличчя. Прийом заснований на задоволенні потреби осо�
бистості в безпеці. 

3. «Золоті слова». Невелике перебільшення якихось позитив�
них сторін людини, комплімент. Прийом базується на задово�
ленні потреби у престижі. 

4. «Особисте життя». Вести розмову в руслі інтересів спів�
розмовника. 

5. «Терплячий слухач». Уважне вислуховування проблем спів�
розмовника [2, с. 37]. 

Знання керівника специфіки міжособистісних комунікацій до�
зволяють йому здійснювати активний психологічний вплив на 
підлеглих, захиститися від небажаних впливів, підвищують рівень 
самовладнання. 
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РОЗДІЛ IІ 

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ: МЕТОДИКА,  
ПРАКТИКА, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ 

Адамюк Н. Б., Чепчина І. І. 
 

«ПОШИРИМО ЖЕСТ» — ПЕРШИЙ МІЖНАРОДНИЙ 
ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК 

З НАЦІОНАЛЬНИХ ЖЕСТОВИХ МОВ 
 

"ENLARGE THE GESTURE" — FIRST INTERNATIONAL 
ELECTRONIC MANUAL 

FOR NATIONAL SIGN LANGUAGES 
 

У статті представлено сайт «Поширимо жест», який є на�
вчальним посібником для вивчення і популяризації національної жес�
тової мови різних країн в Інтернеті. Висвітлено соціальний аспект 
національних жестових мов у міжнародних документах. Розкрито 
склад зарубіжних команд та добір української команди в розробці 
електронного посібника. Обґрунтовано призначення міжнародно�
го посібника для документування національних жестових одиниць, 
а також доступнішого спілкування глухих громадян із різних країн. 

 
Ключові слова: Брюссельська декларація, відеодокументуван�

ня, Європейський Союз, Інтернет, культура глухих, лінгвіст же�
стової мови, міжнародна жестова мова, національна жестова мо�
ва, глухі моделі, проект, сайт. 
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The paper presents the poster "extends gesture", which is a training 
tool for the study and promotion of the national sign language in different 
countries on the Internet. Illuminated the social aspect of sign language 
in international documents. Discloses a composition of foreign teams and 
the selection of the Ukrainian team in the development of electronic aids. 
Justified the appointment of an international tool for documenting na�
tional gestural units, as well as special features of communication among 
deaf people from different countries. 

 
Keywords: Brussels declaration, Videotaping, European Union, In�

ternet, deaf culture, sign language linguist, international sign lan�
guage, national sign language, deaf model, project, site. 

 
В статье представлен сайт «Распространим жест», который 

является учебным пособием для изучения и популяризации нацио�
нальной жестового языка разных стран в Интернете. Освещен 
социальный аспект национальных жестовых языков в междуна�
родных документах. Раскрыт состав зарубежных команд и подбор 
украинской команды в разработке электронного пособия. Обосно�
вано назначение международного пособия для документирования 
национальных жестовых единиц, а также специальные возможно�
сти общения глухих граждан из разных стран. 

 
Ключевые слова: Брюссельская декларация, видеодокументи�

рование, Европейский Союз, Интернет, культура глухих, лин�
гвист жестового языка, международный жестовый язык, нацио�
нальный жестовый язык, глухие модели, проект, сайт. 

 
Постановка проблеми. Україна зробила вибір на користь Єв�

ропейського Союзу (ЄС) і здійснює подальші кроки на шляху 
до асоціації України з ЄС у максимально стислі терміни. Верхо�
вна Рада України заявила про те, що готова врахувати рекомен�
дації ЄС щодо приведення національного законодавства у від�
повідність до його стандартів та до ратифікації Угоди у стислі 
терміни після її підписання. 
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У 2010 році в Брюсселі представники Національних асоціа�
цій глухих, які є членами ЄС, за участю Всесвітньої федерації 
глухих (ВФГ) прийняли декларацію щодо жестових мов ЄС, в 
якій вказано, що «…глухі і слабочуючі Європи є користувачами 
і хранителями багатьох місцевих національних жестових мов і є 
громадянами з особливими потребами, наділеними рівними пра�
вами нарівні з іншими лінгвістичними і культурними менши�
нами» [1]. 

Місцеві національні жестові мови держав�членів ЄС є рід�
ними мовами користувачів жестової мови. На підставі тривало�
го дослідження встановлено, що жестові мови є повноцінними 
мовами з їх граматикою і синтаксисом так само, як і розмовні 
мови (Вільямс С. Стокоу, Д. Кастерлайн. і Кроненберг (1965 р.), 
Бойєс Браєм (1995 р.), Саттон�Спенс і Волл (1999 р.), Лідделл 
(2003 р.), С. Папаспіроу (2008 р.) [3, 4, 7, 8, 9]. Ці жестові мови 
відповідають усім практичним і теоретичним правилам націо�
нальної мови, включаючи можливість її легкого вивчення в ран�
ньому віці. Автори Декларації особливо наполягають на тому, 
щоб держави�члени ЄЄ гарантували рівні можливості шляхом 
надання доступних навчальних альтернатив для користувачів жес�
тової мови. Вчителі повинні отримувати повну освіту з викори�
станням двомовного методу з наданням переваги рідній — жес�
товій мові — користувачів. Це необхідно для забезпечення 
кожній дитині — глухій і тій, яка слабо чує, відповідного рівня 
навчання [1]. 

У Брюссельській декларації [1] також згадується «стовп» для 
користувачів жестової мови — Культура глухих, яка є невід’єм�
ною частиною культур держав�членів ЄС, і тому її слід захища�
ти і всіляко сприяти її розвитку на національному і регіональ�
ному рівнях. 

Брюссельську декларацію [1] було підготовлено відповідно до 
Рекомендації № 1598 (2003) щодо захисту жестових мов у дер�
жавах ЄС, а також двох резолюцій Європейського парламенту 
щодо жестових мов (Doc A2�302/87 від 17 червня 1988 року і Doc 
B4�095/98 від 18 листопада 1998 року) [2]. 
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Незважаючи на думку деяких мовників щодо можливості ви�
никнення однієї універсальної жестової мови, яка б задоволь�
няла комунікативні потреби глухих усього світу, насправді не�
має однієї�єдиної універсальної жестової мови в світі, як немає 
єдиної словесної мови світу. Жестові мови відрізняються між 
собою, і в кожній країні і етнічній групі своя особлива, не схожа 
на інші, жестова мова. В деяких країнах функціонує більш ніж 
одна жестова мова і більшість національних жестових мов ма�
ють свої діалекти. Навіть якщо в деяких країнах користуються 
єдиною розмовною (усною) мовою (як наприклад, в Ірландії і 
Великобританії), це не означає, що в такому разі повинна вико�
ристовуватись одна і та сама жестова мова. 

Окрім того, Американська жестова мова (ASL) і Британська 
жестова мова (BSL), наприклад, не відносяться до однієї мовної 
групи, хоча в цих країнах використовується спільна розмовна 
мова — англійська. ASL, наприклад, більш тісно пов’язана з фран�
цузькою жестовою мовою (LSF), ніж з BSL (Волл, 2001 р.) [11]. 

На даний час в ЄС — наскільки це офіційно задокументова�
но — використовується 31 жестова мова; 26 мов використовують�
ся в кожній державі, яка є членом ЄС, за винятком Люксембур�
гу, жителі якого користуються діалектом Німецької жестової 
мови (DGS) і додатково жестовими мовами Бельгії, Фінляндії, 
Іспанії, Естонії і Швеції. 

Окрім національних жестових мов, є також міжнародна зна�
кова система комунікації — жестуно, яку часто називають між�
народною жестовою мовою (International Sign — IS). Вона зде�
більшого застосовується під час міжнародних конференцій, засі�
дань, зустрічей, якщо учасники не спілкуються національною 
жестовою мовою регіону чи країни, де відбуваються міжнародні 
заходи. Ця додаткова жестова мова використовується багатьма 
носіями, що проживають у різних країнах, також при спонтан�
ному/повсякденному спілкуванні. Проте цю мову не можна по�
рівняти з есперанто, оскільки міжнародна жестова мова не є 
мовою як такою. В ній немає фіксованої граматики або лекси�
кону, вона послуговується переважно жестами, які мають зна�
чення лише в конкретному контексті. 
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Більш того, майже 70–80 відсотків цих жестів запозичено з 
національних жестових мов, якою повсякденно спілкуються носії 
(Волла, 1990 р.) [10]. Тому можна зазначити, що міжнародна 
жестова мова є  ситуаційним варіантом кожної із національних 
жестових мов у контакті (Європейський Союз Глухих (ЄСГ), 
2001 р., стор. 5). Іноді цю мову вважають гібридною (Локкер 
Мак і Нап’єра, 2002 р.). Додаткові значення, зазвичай, з’ясовуються 
під час спілкування міжнародною жестовою мовою. Це озна�
чає, що жести, як правило, роз’яснюються в процесі мовлення і 
часто використовується більше ніж один жест для пояснення 
тієї чи іншої концепції з метою кращого розуміння її змісту 
(Волл, 1990 р.) [10]. Так чи інакше, переклад на міжнародну же�
стову мову є складним завданням особливо для великої аудито�
рії з різним лінгвальним підґрунтям. 

З вищезазначених причин ЄСГ виступає за визнання націо�
нальних жестових мов і надання перекладу на національну жес�
тову мову, а не системою комунікації, якою є міжнародна жес�
това мова (IS). 

Національні жестові мови, на відміну від міжнародної жес�
тової мови, є рідними мовами глухих осіб усіх країн світу. Жес�
тові мови є єдиними мовами, якими глухі особи можуть оволо�
діти без значних зусиль і — спонтанно, якщо правильно підійти 
до цього завдання (М. Йокінен, 2000 р.) [12]. 

Втім, національні жестові мови потребують ставлення до се�
бе як до рідних мов глухих осіб. Для цього необхідно переосми�
слити концепцію рідної мови. На думку Скатнабб�Кангаса 
(2000 р.) [5], є більш ніж один спосіб описування рідної мови 
людини. Тлумачення можуть варіюватися в залежності від вста�
новлених критеріїв. Згаданий науковець застосовує чотири та�
ких критерії: 

– первинність: яку мову слід вважати першою; 
– ідентифікація (внутрішня і зовнішня): мова, з якою особа 

себе асоціює, або з якою її асоціюють інші як носія (рідної / 
природної мови); 

– компетенція: мова, якою особа володіє найкраще; 
– функціонування: мова, якою її носій користується найчастіше. 
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Для визначення терміну рідної мови можна використати або 
один із зазначених критеріїв або комбінацію критеріїв. Врахо�
вуючи це, одна особа може мати більше ніж одну рідну мову і 
може також міняти рідну мову впродовж свого життя. Глухі лю�
ди, які зростають у середовищі чуючих сімей, можуть вважати 
жестову мову своєю рідною мовою на підставі кількох ознак, 
особливо на підставі внутрішньої ідентифікації і функціонування. 

У подальшому термін «рідна мова» використовуватиметься в 
такому значенні: «Рідною є мова, якою особа оволодіває як пер�
шою мовою і/або асоціює себе з цією мовою і/або використовує 
її як первинний засіб спілкування» (Скатнабб�Кангаса і Букека, 
1995 р.) [6]. Це тлумачення видається найбільш вдалим для ви�
світлення діапазону лінгвального підґрунтя, на якому зростають 
глухі особи. 

Для глухих осіб змінилися можливості отримання інформації, 
в тому числі потужним стимулом нашого розвитку стала мож�
ливість отримувати інформацію жестовою мовою засобом Інтер�
нету. На життя глухих впливає багато різних чинників, які 
пов’язані із зміною світу і світового співтовариства в цілому. 
Якщо розглядати тільки інформаційні комунікативні технології, 
то треба звернути увагу на те, що практично кожен має мобіль�
ний телефон. Всього кілька років тому у глухих взагалі його не 
було, а нині спілкування за допомогою смс розглядається як 
абсолютно природний процес, як невід’ємна частина життя. Най�
більшого поширення отримало спілкування через веб�камери та 
Інтернет: багато глухих годинами спілкуються зі своїми одноліт�
ками з різних країн світу. 

Саме цей чинник було враховано шведськими фахівцями з 
жестової мови. Ініціативна шведська команда вчених на чолі з 
координатором Томасом Ліделлом�Олсеном звернулась до Єв�
ропейського центру жестової мови стосовно створення безпе�
рервного процесу електронного документування національних 
жестових мов світу і, відповідно, отримала повне розуміння ва�
жливості поставленого питання і підтримку в розробці унікаль�
ного проекту. У свою чергу інноваційний проект підтримали 
лінгвісти жестової мови з багатьох країн світу. 
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Шведська група, на відміну від усталених поглядів щодо ві�
кового цензу вчених, складається з молодих ентузіастів, які пра�
цюють у Європейському центрі жестової мови: це згаданий ке�
рівник Томас Ліделл�Ользен, а також Денніс Леннартссон, Едона 
Муслю, Катерина Щербак, Олена Даржинья, Фредерік Саймон, 
Майкл Зундберг і Роберт Байштрьом. 

Таким чином Spreadthesign — це інтернаціональний проект 
імені Леонардо да Вінчі в рамках програми «Передача інновацій», 
яку підтримує Європейська комісія в особі шведського міжна�
родного відділення освіти і навчання. У перекладі Spreadthesign 
означає «Поширимо жест». Згідно з анотацією, зазначений про�
ект є педагогічним інструментом для самоосвіти, доступним для 
користувачів усього світу, оскільки функціонує безоплатно. 

Первісною метою проекту є поліпшення навичок іноземної 
жестової мови тими особами, які виїжджають за кордон. До ро�
боти над проектом було залучено найпопулярніші для візитів 
країни: США, Австрію, Бразилію, Чеську Республіку, Естонію, 
Фінляндію, Францію, Німеччину, Ісландію, Індію, Італію, Япо�
нію, Латвію, Литву, Польщу, Португалію, Румунію, Росію, Іспа�
нію, Швецію, Туреччину, Великобританію та ін. 

На сайті розроблено міжнародні словники таких жестових мов: 
шведської, англійської (BSL), варіант англійської мови (ASL), 
німецької, французької, іспанської, португальської, російської, 
естонської, литовської, ісландської, латиської, польської, чесь�
кої, японської, турецької. Американська жестова мова і дитяча 
жестова мова також включені до цього словника. 

Кожна представлена країна має команду, яка відповідає за свою 
роботу щодо відеодокументування жестових одиниць на зазна�
ченому сайті. Якщо в команді відсутні експерти з жестової мо�
ви, то керівництво команди повинно підключати знавців цієї 
мови. Наприклад, є команди, які складаються із фахівців жесто�
вої мови, і таку команду представила Литва. Є команди, в складі 
яких наявні працівники асоціацій глухих (на зразок УТОГ), і 
таку команду представила Польща. Також є команди, які скла�
даються з представників наукових та освітніх закладів країн, до 
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яких можна віднести Португалію (Центр дослідження освіти і ран�
нього втручання у розвиток (інтервенції) та Великобританію (Дон�
кастерський коледж спеціалістів з комунікаційних технологій). 

Оскільки відеодокументування національної жестової мови є 
непростою справою, бо потребує від моделі, яка відтворює жес�
тові одиниці на камеру при відповідному освітленні, високу май�
стерність у передачі мовних одиниць зі збереженням їхнього 
змісту, тобто лексичного значення, то є країни, які ввели до 
складу своїх команд максимальну кількість глухих акторів, зок�
рема це Австрія. 

Якою є загальна ознака для всіх команд та який результат 
співдружності команд у процесі роботи? Це те, що команда мо�
же легко встановлювати зв’язок через коментарі та пропозиції. 
Завдяки співдружності членів команди Spreadthesign.com допо�
магає тисячам людей миттєво знайти жест, який вони шукають. 
Сайт також доступний для смартфонів під назвою Spread signs. 

Слід зазначити, що проект Spreadthesign розпочав роботу у 
жовтні 2006 року і за планом мав завершитися у травні 2013 ро�
ку. За цей проміжок часу (5,5 року) команди країн мали зібрати 
близько 8 тисяч мовних одиниць національної жестової мови. 

Що стосується України, то керівник російської команди Анна 
Комарова запропонувала українцям підключитися до широко�
масштабного проекту Spreadthesign і зобов’язалася врегулювати 
організаційні питання з керівником шведської групи Томасом 
Ліделл�Ользеном. Для практичного ознайомлення з процесом 
роботи проекту Spreadthesign разом з Анною Комаровою до Укра�
їни прибули лінгвіст та носій російської жестової мови Тетяна 
Давиденко і оператор Роман Парфенов, які привезли від швед�
ської команди в дарунок українській команді відповідну апара�
туру і пристрої для проведення зйомки і відеодокументування 
лексичних одиниць української жестової мови (УЖМ). 

Таким чином, на відміну від інших українська команда роз�
почала роботу 14 січня 2013 року і мала до завершення проекту 
(травень 2013 року) протягом чотирьох місяців задокументувати 
8 тисяч жестових одиниць. Уже на 1 травня 2013 року українсь�
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ка команда попри стислий термін випередила інші команди і 
увійшла до першої десятки країн, які стали лідерами у роботі 
інтернаціонального проекту Spread signs. 

Насамперед українську команду треба було укомплектувати 
фахівцями жестової мови, щоб за стислий термін провести ві�
деодокументування мовних одиниць. При цьому кожний з них 
мав свій напрям у роботі над проектом. Пояснимо прикладом: 
українська команда вже в перший тиждень роботи зрозуміла, що 
перекладач англійської мови має також знати українську жесто�
ву мову, оскільки знання норм двох лінгвістичних систем, у да�
ному випадку англійської (словесної) та української (жестової) 
мов, сприяє точному добору лексичної одиниці не лише україн�
ської мови, а й УЖМ. Окрім того, командна робота передбачала 
взаємодопомогу всіх партнерів у процесі відеодокументування 
жестових одиниць. 

До складу української команди увійшли наукові співробітни�
ки лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки 
НАПН України та працівники Центрального правління Україн�
ського товариства глухих (УТОГ). Функції були розподілені та�
ким чином: 

• Чепчина І. І. — координатор проекту, лінгвіст; 
• Адамюк Н. Б. — менеджер проекту, лінгвіст; 
• Кульбіда С. В. — науковий освітній консультант; 
• Татаринова І. В. — перекладач УЖМ і англійської мови, 

лінгвіст; 
• Кириченко В. В. — оператор, монтажник відеокліпів, лінгвіст. 
Важливим аспектом у процесі відеодокументування є відбір 

моделей, обов’язком яких є безпосереднє відтворення жестових 
одиниць на камеру. Критеріями відбору моделей становили: 

• вільне володіння жестовою мовою з дотриманням чіткої фі�
ксації її компонентів та розміщень лексичних одиниць у відпо�
відній позиції; 

• застосування елементів фізіогноміки для емоційного збере�
ження чи навантаження лексичного значення мовної одиниці; 

• відсутність дискомфорту під час відеозйомки з точки зору 
реакції на камеру, інтенсивне освітлення. 
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Команда прагнула залучити осіб різного віку та різної статі. 
Професія чи посада до уваги не бралися. Моделями стали студен�
ти Київського державного коледжу легкої промисловості (К. Бере�
зинець, Н. Ковалець, А. Павлюкова, О. Сокира, К. Сорока, О. Хе�
кало, О. Торб’як), Національного педагогічного університету 
ім. М. П. Драгоманова (А. Ільченко, В. Метенько), Київського по�
літехнічного університету (О. Лагно), Київської муніципальної 
академії циркового мистецтва (С. Радзієвський), працівники УТОГу 
(Є. Бескова, Н. Зборовська, Л. Усенко), артисти театру «Райдуга» 
Культурного центру УТОГ (М. Нагуляк, О. Чубко), співробітники 
лабораторії жестової мови (Н. Адамюк, В. Кириченко), педагог 
спеціальної школи для дітей зі зниженим слухом (В. Стьопкін), 
працівники торговельних закладів (О. Гринь, М. Кириченко), учні 
спеціальних шкіл: для дітей зі зниженим слухом № 18 (Т. Клим�
кіна), з порушеннями слуху № 6 (М. Лимар), особи, які не пра�
цюють (С. Лукаш, О. Проданюк). 

Добір великої кількості моделей (25 осіб) було зумовлено зга�
даним стислим терміном, виділеним для відеодокументування 
жестових одиниць. Однак, у процесі роботи вияснилося, що не 
всі спроможні виконати певний обсяг робіт з відтворення мов�
них одиниць на відео. Причини цього такі: 

– штучна ситуація, адже емоційне мовлення мовця передба�
чає контакт з іншою особою (в нашому випадку іншу особу пред�
ставляв неживий об’єкт — відеокамера); 

– втомлюваність від одноманітності роботи та водночас зо�
середження на власному виразі обличчя і відповідності відтво�
рення жестової одиниці у відповідному положенні руки; 

– більшість моделей краще володіли російською мовою, бо за�
кінчувала свого часу російськомовні школи та перебувала в ро�
сійськомовному оточенні родини, тому додатково фізичне висна�
ження викликав контроль за мовленням під час відеозйомки; 

– безоплатна робота була тривалою у часі і, окрім того, час 
забирали поїздки до місця відеозйомки. 

Тому левову частину роботи здійснили лише шість осіб — це 
В. Кириченко, М. Кириченко, Н. Адамюк, М. Лимар, С. Радзі�
євський і В. Стьопкін. 
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Підсумовуючи, зазначимо, що з моменту ратифікування Укра�
їною Конвенції Асамблеї ООН «Про права інвалідів» (2009) зроб�
лено чимало в сфері захисту і підтримки лінгвальних прав глу�
хих українців. Зокрема, завдяки діяльності лабораторії жестової 
мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН України статус 
української жестової мови отримав право на його вивчення в 
навчальних закладах для дітей глухих та зі зниженим слухом, а 
також на наукове дослідження на академічному рівні. Протягом 
стислого терміну було накопичено і задокументовано арсенал 
мовних одиниць української жестової мови, що надало можли�
вість узяти участь у першому міжнародному електронному по�
сібнику з національних жестових мов «Поширимо жест» і гідно 
представити Україну. 
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УДК 376.2:796 Бєлкова Т. О. 
 

ПІДГОТОВКА ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ДЦП ДО 
ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ 

САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ 
В УМОВАХ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ 

 
THE PECULIARITIES OF PRESCHOOL 

CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 
IN TERMS OF THE REHABILITATION CENTER 

 
У статті аналізуються особливості підготовки дошкільників із 

ДЦП в умовах реабілітаційного центру. Автор досліджує страте�
гічні можливості інтегрованого навчання для дітей з проблемами 
здоров’я засобами самостійних занять, які б надавали можливість 
самостійно займатися фізичними вправами та отримувати всебіч�
ний гармонійний розвиток. На думку автора, корекційний напрям 
навчання і виховання — раціональний шлях для подолання цієї про�
блеми. 

Недоліки загального фізичного розвитку у дошкільників із ДЦП 
негативно впливають на оволодіння ними життєво важливими умін�
нями та навичками — це викликає гостру потребу у проведенні 
корекційно�виховної роботи. Гіпокінезія і пов’язана з нею недостат�
ність м’язової діяльності погіршують координаційні здібності. Ра�
ціонально побудована система фізичного виховання, систематичні 
фізичні вправи сприяють розвитку і нормалізації функцій організму 
дитини з особливими потребами. Реалізація особистісно�орієнтованої 
системи навчання потребує зміни «векторів» у педагогіці: від на�
вчання як нормативно побудованого процесу до навчання як індиві�
дуальної діяльності школяра, її корекції й педагогічної підтримки. 
Суттєво змінюється функція навчання. Усвідомлення та засвоєн�
ня дошкільниками із ДЦП знань шляхом використання цілеспрямо�
ваного корекційного впливу в організації навчально�виховного про�
цесу є значною частиною їх особистісного розвитку. 

____________ 
© Т. О. Бєлкова 
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Ключові слова: фізичний розвиток, психічний розвиток, ін�
клюзія, особистість, дошкільний вік, учитель, корекція, рухова 
активність, самостійні заняття, фізичні вправи. 

 
In the article the peculiarities of preschool children with cerebral palsy in 

terms of the rehabilitation center are analyzing. The author examines the 
strategic opportunities of integrated education for children with health 
problems by means of self�study that provide their own exercise and get�
ting round harmonious development. According to the author, correc�
tional area of training and education — the most efficient way to over�
come this problem. It has been found that the disadvantages of general 
development of preschool children with cerebral palsy negatively affect vital 
to equip them with the skills and abilities – it is in dire need of corrective 
and educational work. Hypokinesia and the related lack of muscle coor�
dination abilities worsen. Rationally constructed system of physical edu�
cation, systematic exercise contribute to the development and normaliza�
tion of body functions child with special needs. The implementation of 
student�centered learning system requires a change «vectors» in pedagogy 
from learning how regulatory process built to learning how individual stu�
dent activities, its correction and pedagogical support. Significantly chang�
ing function studies. Understanding and mastering knowledge preschool 
children with cerebral palsy using targeted corrective influence in the 
educational process is a significant part of their personal development 

It is found that the lack of general physical development of preschool 
children with cerebral palsy negatively affects their mastery of essential 
skills and navychek – it causes an acute need for corrective training work. 
Hypokinesia and the related failure of muscle activity impair coordina�
tion abilities. Rationally constructed system of physical education, system�
atic physical exercises contribute to the development and normalization 
of body functions of a child with special needs. 

 
Keywords: physical development, mental development, inclusion, 

personality, preschool age, teacher, correction, motor activity, inde-
pendent occupations, physical exercises. 
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В статье анализируются особенности подготовки дошколь�
ников с ДЦП в условиях реабилитационного центра. Автор ис�
следует стратегические возможности интегрированного обуче�
ния детей с проблемами здоровья средствами самостоятельных 
занятий, которые бы давали возможность самостоятельно зани�
маться физическими упражнениями и получать всестороннее 
гармоническое развитие. По мнению автора, коррекционное на�
правление обучения и воспитания — наиболее рациональный 
путь для преодоления этой проблемы. 

Недостатки общего физического развития у детей с ДЦП нега�
тивно влияют на овладение ими жизненно важными умениями 
и навыками — это вызывает острую потребность в проведении 
коррекционно�воспитательной работы. Гипокинезия и связан�
ная с ней недостаточность мышечной деятельности ухудшают 
координационные способности. Рационально построенная система 
физического воспитания, систематические физические упражне�
ния способствуют развитию и нормализации функций организ�
ма ребенка с особыми потребностями. Реализация личностно�
ориентированной системы обучения требует смены «векторов» 
в педагогике: от обучения как нормативно построенного про�
цесса к учению как индивидуальной деятельности школьника, 
ее коррекции и педагогической поддержки. Существенно меня�
ется функция обучения. Осознание и усвоение дошкольниками 
с ДЦП знаний путем использования целенаправленного коррек�
ционного воздействия в организации учебно�воспитательного про�
цесса является значительной частью их личностного развития. 

 
Ключевые слова: физическое развитие, психическое развитие, 

инклюзия, личность, дошкольный возраст, учитель, коррекция, 
двигательная активность, самостоятельные занятия, физические 
упражнения. 
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Постановка загальної проблеми. Гуманістична парадигма су�
часної спеціальної освіти робить дуже актуальною проблему пси�
холого�педагогічної допомоги дітям з ДЦП, оскільки акцентує 
право кожної людини на навчання та розвиток згідно з її мож�
ливостями [9, 1]. 

На етапі становлення постіндустріального суспільства гостро 
постає питання розвитку особистості, яка здатна самостійно, ак�
тивно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до змін�
них умов життя. Розвиток стає ключовим словом педагогічного 
процесу, суттєвим, глибинним поняттям навчання [10, 3]. 

Реалізація особистісно�орієнтованої системи навчання пот�
ребує зміни «векторів» у педагогіці: від навчання як нормативно 
побудованого процесу до навчання як індивідуальної діяльності 
школяра, її корекції й педагогічної підтримки. Суттєво зміню�
ється функція навчання. Одна справа, коли дитина�інвалід ви�
конує завдання під контролем вчителя, і зовсім інша — коли 
самостійно фізично самовдосконалюється. 

Усвідомлення та засвоєння дошкільниками із ДЦП знань шля�
хом використання цілеспрямованого корекційного впливу в ор�
ганізації навчально�виховного процесу є значною частиною їх 
особистісного розвитку [1, 3–5]. 

Особистість дитини�інваліда із ДЦП формується завдяки ба�
гатьом факторам, серед яких особливе місце належить біологіч�
ним, фізичним і соціальним чинникам. Якщо протягом трива�
лого часу не приділяти пильну увагу цим факторам, то організм 
дитини багато чого недоотримує [6, 1]. 

За статистичними даними МОЗ України, проблема інвалідності 
набула особливої гостроти. На початок вересня 2013 року кількість 
дітей�інвалідів збільшилась на 9,2%, порівняно з попереднім роком. 
Найчастіше зустрічається дитячий церебральний параліч (ДЦП). 

У дітей, які страждають на ДЦП, зустрічаються різноманітні 
порушення: рухові, інтелектуальні, мовні, розлади інших вищих 
коркових функцій. З порушенням опорно�рухового апарату руй�
нується увесь хід моторного розвитку. Це пов’язано з тим, що 
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всі важливі функції організму — дихання, кровообіг, ковтання, 
переміщення тіла в просторі, звукопромовна сторона мови реа�
лізуються рухом — скорочуванням м’язового апарату. Рухові по�
рушення при дитячому церебральному паралічі є основним де�
фектом і являють собою аномалію моторного розвитку, яка без 
відповідної корекції негативно впливає на формування нерво�
во�психічних функцій дитини. Особливість рухових порушень у 
дітей із ДЦП полягає не тільки в труднощах або в неможливості 
виконання рухів, а й у слабкості їх відчуття. Слабкість відчуття 
своїх рухів та труднощі в діях з предметами є причиною недо�
статності активного дотику, впізнання на дотик. Це в свою чер�
гу ще більше ускладнює розвиток цілеспрямованих практичних 
дій і відображається на психічному та фізичному розвитку ди�
тини [6]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасне суспільство 
спонукає до роздумів про роль у ньому дітей, які мають особли�
вості психофізичного розвитку, тобто тих, які випадають із на�
шого стереотипного уявлення про так звану нормальність. Щоб 
виховати конкурентоспроможну на ринку праці, обізнану в су�
часних умовах та фізично розвинену особистість, педагогічний 
процес виховання має враховувати індивідуальні ритми розвит�
ку кожної дитини, залишаючи право на її самобутність, унікаль�
ність. Життєво необхідно створити умови, які б не тільки вплива�
ли на рівень розвитку рухових умінь та навичок, а й виховували 
у дитини потребу самостійно займатися фізичними вправами, 
сприймати навчальний матеріал як систему, спрямовану на їх 
фізичне удосконалення [2, 8–10]. 

Проблема навчання та виховання дітей із ДЦП була предме�
том дослідження і у корекційній педагогіці та спеціальній психо�
логії (Л. С. Виготський, М. С. Гарбузов, Г. М. Дульнєв, В. В. Ле�
бединський, І. Г. Єременко, О. М. Мастюкова, В. М. Синьов та 
ін.). Однак, незважаючи на значущість проблеми виховання ді�
тей із ДЦП та проведені дослідження, вона і досі лишається не�
достатньо розв’язаною. 
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Одним із пріоритетних завдань подальшого розвитку освіти в 
Україні є сприяння впровадження в роботу дошкільних навчаль�
них закладів інклюзивної освіти із урахуванням досвіду інших країн 
та кращих надбань вітчизняної психолого�педагогічної науки [8]. 

Інклюзивна освіта — це процес і результат включення (об’єд�
нання) дітей із особливостями психофізичного розвитку та дітей, 
які не мають таких порушень, до навчання в одній групі загаль�
ноосвітнього закладу [4, 194–195]. 

Її головною складовою є створення спеціально організовано�
го безбар’єрного середовища у навчально�виховному закладі, а 
в основу покладено такі принципи: гуманізація системи освіти 
та створення умов для задоволення освітніх потреб різних кате�
горій дітей; взаємодія структур загальної та спеціальної освіти у 
реалізації інтегративних підходів щодо навчання дошкільників, 
які потребують корекції психофізичного розвитку; доступність 
освіти вихованцям за наявності різноманітних психофізичних по�
рушень; забезпечення своєчасної діагностики відхилень у роз�
витку, спрямованої на розробку індивідуального освітнього марш�
руту для кожного дошкільника, що передбачає навчання та вихо�
вання у найменш обмежених умовах; індивідуалізація навчання 
таких дітей, яка спрямована на реалізацію їх індивідуальних освіт�
ніх можливостей та потреб; створення банку даних для дітей до�
шкільного віку, які потребують корекції психофізичного розвит�
ку. Отже, інклюзія включає дитину в середовище, де не буде 
різниці між дітьми�інвалідами і звичайними дітьми [5, 39]. 

Задовольнити вище згадані потреби можна лише організував�
ши особистісно�орієнтоване навчання учнів, яке орієнтує вчителя 
на кожного учня. Цьому питанню приділяли велику увагу такі 
видатні педагоги, як К. Ушинський, В. Сухомлинський, П. Лес�
гафт, А. Макаренко. 

Спеціальна школа, крім загальних завдань трудового, інтелек�
туального і фізичного навчання та виховання, має розв’язувати 
питання корекції і компенсації порушених функцій організму ро�
зумово відсталих дітей з тим, щоб підготувати їх до самостійного 
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життя, соціалізації в умовах сучасного суспільства. Однак здій�
снення на практиці завдань навчально�корекційної та виховної 
роботи утруднюється обмеженими можливостями пізнавальної 
сфери дошкільників із ДЦП в умовах реабілітаційного центру. 
Ось чому стимуляція цієї категорії дітей до сприйняття педаго�
гічних впливів і будь�якої пізнавальної діяльності має винятко�
во важливе корекційне значення [3, 3]. 

Період дошкільного віку відіграє важливу роль у становленні 
особистості і є сензитивним для формування її первинного сві�
тогляду, самосвідомості, розвитку соціальних властивостей. Саме 
в цей час закладаються передумови майбутньої навчальної діяль�
ності дитини, йде активний розвиток її пізнавальних можливостей. 
Як свідчить практика, дошкільники, які потребують корекції пси�
хофізичного розвитку, адаптуються до життя у загальноосвітніх 
навчальних закладах краще, ніж у спеціальних закладах. Особ�
ливо помітна різниця у набутті соціального досвіду. Все це і 
обумовило вибір теми дослідження та дає підстави вважати дану 
проблему актуальною. 

Метою діяльності є підвищення ефективності підготовки до�
шкільників із ДЦП до інклюзивного навчання шляхом визначен�
ня психолого�педагогічних умов цього процесу. Основа таких 
умов – вимоги до спеціальної організації педагогічного впливу на 
дошкільників реабілітаційного центру, виходячи з суті інклюзив�
ного навчання, основних напрямів роботи з оптимізації (поліп�
шення міжособистісних стосунків, послаблення нейротичних про�
явів як показників дезадаптованості, сприяння самостійності, 
підвищення рухової активності, самовизначення та ціннісно�орі�
єнтаційної єдності з колективом). 

Досягненню мети дослідження сприяють такі завдання: 
1. Проаналізувати та систематизувати сучасні клініко�психічні 

та психолого�педагогічні теорії виникнення та корекції ДЦП. 
2. Визначити ДЦП як особливий вид дизонтогенезу шляхом 

з’ясування особливостей розвитку усіх компонентів психічної 
сфери дітей із ДЦП від народження до дорослого віку. 
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3. Вивчити підходи до розробки спеціальних психолого�педа�
гогічних технологій розвитку та навчання дошкільників із ДЦП 
засобами самостійних занять фізичними вправами. 

4. Розробити, обґрунтувати, методично забезпечити та прак�
тично перевірити комплексну психолого�педагогічну технологію 
корекції дошкільників із ДЦП та підготовки їх до інклюзивного 
навчання в умовах реабілітаційного центру. 

Об’єкт дослідження — психофізичний розвиток дошкільни�
ків із ДЦП реабілітаційного центру засобами самостійних за�
нять фізичними вправами. 

Предмет дослідження — комплексна психолого�педагогічна діаг�
ностика корекції психофізичного розвитку дошкільників із ДЦП. 

Гіпотеза дослідження: підготовка дошкільників із ДЦП реабі�
літаційного центру засобами самостійних занять фізичними впра�
вами можлива за умови застосування комплексної психолого�
педагогічної технології, що реалізується шляхом створення: 

– відповідної психолого�педагогічної діагностики та на її ос�
нові — індивідуальних корекційних програм для дітей дошкіль�
ного віку; 

– системного диференційованого підходу до корекційних за�
нять: психомоторна корекція; корекція засобами гри; корекція 
засобами мистецтва і музики; кінетотерапія; інтеграційний пси�
холого�педагогічний супровід та підтримка родини. 

Виклад основного матеріалу. Організаційною формою дослі�
дження ми обрали самостійні фізичні вправи. Вони позитивно 
впливають на порушення динаміки взаємодії першої та другої 
сигнальних систем. Цим планували досягти подвійного ефекту: 

• по�перше, корекційним впливом цих вправ ми передбача�
ли виробити міцні динамічні стереотипи життєвої поведінки та 
культури систематичних і постійних фізичних навантажень; 

• по�друге, в роботі з аномальними дітьми це може бути на�
йоптимальніша форма самостійної діяльності поза контролем 
школи. 
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Структурною формою і основним змістом експерименту бу�
ло запровадження: 

а) синхронізації комплексів, у яких навчально�тренувальна 
робота на заняттях приблизно в оптимальних параметрах відпо�
відала самостійним фізичним вправам; 

б) розробки і запровадження моделі самостійних занять по 
розвитку рухових якостей з часовою та сезонною специфікою. 

Експериментальна робота здійснювалась у три етапи, кожен 
з яких становив окрему серію досліджень та хронологічно від�
повідав одному навчальному року: 

• колективно�ігровий етап, мета якого — поступовий перехід 
від колективних фізичних дій у аномальних дітей до індивідуаль�
ного виконання спеціальних комплексів; 

• індивідуально�комплексний етап передбачав синхронізацію 
комплексів і спрямовувався на формування навичок самостійно 
займатися фізичними вправами та перетворення їх у тренуваль�
ну звичку; 

• диференційований етап запроваджувався з метою індивіду�
алізації завдань самостійних занять фізичними вправами відпо�
відно до медичних показників, соматичного стану та основних 
супутніх захворювань дітей із ДЦП у реабілітаційному центрі. 
Він базувався на основі концептуальних засад лікувальної фізич�
ної культури [11, 230–235]. 

Основною метою фізичної реабілітації у дітей�церебральників 
є адаптація дітей до майбутнього життя у соціумі. Формування 
основних умінь і навичок є обов’язковою умовою, виконання якої 
і обумовлює рівень їх життя. 

Основними завданнями ЛФК для дітей з ДЦП є: 
– виховання мотивації до рухової активності; 
– розвиток здатності до вільного розслаблення м’язів; 
– ліквідація зайвих рухів; 
– розвиток координації; 
– поліпшення рухливості у суглобах; 
– запобігання контрактурам; 
– стимуляція опорної функції ступні, ходьби, розвиток здіб�

ностей до самостійного пересування та самообслуговування. 
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Засобами вирішення зазначених завдань є фізичні вправи, спря�
мовані на ліквідацію впливу патологічних рефлексів. В умовах 
реабілітаційного центру заняття ЛФК проводяться з урахуванням 
індивідуальних рухових та психоемоційних особливостей дітей. 
Перевага надається індивідуальному та малогруповому методам. 
Основна частина триває 20–25 хвилин, протягом яких викону�
ється комплекс гімнастичних вправ. У кожному випадку вправи 
призначаються лікарем окремо. Завершальна частина триває 5–
10 хвилин, протягом яких відбувається поступове сповільнення 
ритму вправ, зниження фізичного навантаження. Після закін�
чення усіх вправ похваліть свою дитину та дайте їй відпочити 
[11] (дод. 1). 

Висновки. Враховуючи, що фізична культура і спорт є потуж�
ним джерелом відновлення стану здоров’я, корекції або компен�
сації вроджених та набутих вад розвитку, соціальної адаптації та 
інтеграції в суспільство, в програмі освіти інвалідів важливу увагу 
слід приділяти фізкультурно�реабілітаційному супроводу інтегро�
ваного навчання та виховання дітей з особливими потребами. 
Комплексною системою передбачено залучення дітей із ДЦП до 
систематичних занять фізичною культурою з метою розкриття їх 
потенційних можливостей, підвищення розумової та фізичної 
працездатності, корекції та компенсації відхилень у розвитку, а 
також соціальної адаптації та інтеграції в суспільство. 

У дошкільному віці закладаються основи здоров’я і довголіт�
тя, формується система рухових вмінь і навичок, створюється фун�
дамент для виховання фізичних здібностей, розвиваються мо�
рально�вольові якості, інтелектуальні здібності та естетичні ідеали. 
Тому дуже важливо саме на етапі дошкільного виховання ство�
рити оптимальні умови для успішного формування і розвитку 
необхідних якостей. Усвідомлення та засвоєння дошкільниками 
із ДЦП знань шляхом використання цілеспрямованого корек�
ційного впливу в організації навчально�виховного процесу ста�
новить значну частину його особистісного розвитку. 
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Комплекс лікувальної гімнастики для дітей дошкільного віку із 
ДЦП 

1. Вихідне положення — лежачи на спині, на рахунок 1–2 
підіймаємо голову, 3–4 — опускаємо вниз (3–4 рази). 

2. В. п. — лежачи на спині, на рахунок 1–2 — повороти го�
лови праворуч, 3–4 — повороти голови ліворуч (4–6 разів). 

3. В. п. — лежачи на спині, на рахунок 1–2 — нахили голови 
праворуч, 3–4 — нахили голови ліворуч (4–6 разів). 

4. В. п. — лежачи на животі, на рахунок 1–2 підіймаємо го�
лову, 3–4 — опускаємо вниз (3–4 рази). 

5. В. п. — лежачи на животі, на рахунок 1–2 — поворот голо�
ви праворуч, 3–4 — поворот голови ліворуч (4–6 разів). 

6. В. п. — лежачи на животі, на рахунок 1–2 — підіймаємо 
голову, 3–4 — опускаємо вниз (3–4 рази). 

7. В. п. — лежачи на спині, підіймання тулуба: 1 — вгору, 2 — 
в. п. (6 разів). 

8. В. п. — лежачи на спині, нахил тулуба в сторони: 1 — лі�
воруч, 2 — в. п., 3 — праворуч, 4 — в. п. (8 разів). 

9. В. п. — лежачи на животі, підіймання тулуба: 1 — вгору, 2 — 
в. п. (6 разів). 

10.В. п. — лежачи на животі, нахил тулуба в сторони: 1 — лі�
воруч, 2 — в. п., 3 — праворуч, 4 — в. п. (8 разів). 

11. В. п. — сидячи на стільці, дитина кладе руку на стіл так, 
щоб кисть  була із випростаними пальцями. На рахунок 1 — 
права рука, 2 — в. п., 3 — ліва рука, 4 — в. п. (8 разів). 

12.В. п. — лежачи на спині, дитина відводить та зводить но�
ги, згинає їх у колінах та нахиляє у різні боки. На рахунок 1 — 
права нога, 2 — в. п., 3 — ліва нога, 4 — в. п. (8 разів). 

13. В. п. — лежачи на спині, дитина вдихає носом повітря, 
видихаючи його ротом; 1–4 глибокий вдих, 5–8 видих (2–3 ра�
зи). 
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СПІВПРАЦЯ ФАХІВЦІВ У ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ 

ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
КОРЕКЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

РОБОТИ 
 

THE COOPERATION OF SPECIALISTS 
IN INCLUSIVE EDUCATION 

AS NECESSARY PRECONDITION FOR PROVIDING 
THE CORRECTIVE PEDAGOGICAL ORIENTATION 

 
У статті подано методичні рекомендації педагогічним праців�

никам інклюзивного навчання щодо співпраці як необхідної переду�
мови забезпечення ефективності корекційної роботи. Висвітлено 
організаційні питання навчальної команди фахівців. Система комп�
лексної корекційно�розвивальної допомоги дітям з особливими по�
требами в умовах інклюзії передбачає медичну, педагогічну, психоло�
гічну та соціальну допомогу. Педагогічна взаємодія фахівців загаль�
ної та спеціальної освіти — суттєвий чинник у структурі профе�
сійного співробітництва в інклюзивному навчальному закладі. 

 
Ключові слова: співпраця фахівців, інклюзивне навчання, ді�

ти з особливими освітніми потребами, дефектолог, асистент 
учителя. 

 
The article represents methodological guidelines for the teaching staff 

of the educational institutions working in the conditions of illusion re�
garding the organization of the professional cooperation in an inclusive 
educational institution. Clarifies the organizational issues of academic 
teams of specialists. In schools with the special role to training psycholo�
gists and logopedists, highlights the importance of their cooperation. 

__________ 
© О. В. Гаяш 
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Pedagogical interaction experts of General and special education – a 
significant factor in the structure of professional cooperation in the inclu�
sive education at school. 

 
Keywords: professional cooperation, inclusive education, children 

with special educational needs, specialist in special (remedial) educa�
tion, teacher assistant. 

 
В статье представлены методические рекомендации педагогам, 

работающим в условиях инклюзии, относительно организации про�
фессионального сотрудничества как необходимой предпосылки для 
обеспечения эффективности коррекционной работы. Автор раскры�
вает организационные вопросы обучаемой команды специалистов. 
Система комплексной коррекционно�развивающей помощи детям с 
особыми потребностями в условиях инклюзии предусматривает ме�
дицинскую, педагогическую, психологическую и социальную помощь. 

Педагогическое взаимодействие специалистов общей и специаль�
ной педагогики — важный фактор в структуре профессионального 
сотрудничества в инклюзивной школе. 

 
Ключевые слова: сотрудничество специалистов, инклюзивное 

обучение, дети с особыми образовательными потребностями, де�
фектолог, ассистент учителя. 

 
Вступ. Однією з найважливіших умов впровадження інклю�

зивної моделі в навчальному закладі є організація співпраці фа�
хівців, результатом якої має стати освітнє середовище, макси�
мально сприятливе для різнобічного розвитку всіх учнів, у тому 
числі й учнів з особливими потребами [3, 110]. 

Успішна інклюзія неможлива без спеціального дефектологіч�
ного супроводу. Тому однією з нагальних проблем інклюзивної 
освіти, яка потребує вирішення на даному етапі, є кадрове за�
безпечення інклюзивних навчальних закладів. До штатного роз�
пису їх додатково мають вводитися такі посади, як педагог�де�
фектолог, реабілітолог, логопед, асистент педагога (вихователя) 
інклюзивного класу (групи). 
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Вихідні передумови. На необхідність вирішення різноманітних 
проблем, пов’язаних з розвитком ідеї педагогічної взаємодії, вка�
зують сучасні українські вчені�педагоги О. В. Глузман, О. М. Дру�
ганова, С. Т. Золотухіна, О. М. Микитюк, В. К. Майбородова, 
Н. С. Побірченко, О. А. Рацул. Інші дослідники (Н. В. Єлізаро�
ва, М. І. Фрумін, Г. А. Цукерман, Е. В. Чудінова) звертаються до 
особливостей навчальної взаємодії. 

Як свідчить аналіз літературних джерел, питання співпраці фа�
хівців у інклюзивному навчанні потребує подальшого вивчення 
у сучасній педагогіці. 

Метою статті є надання рекомендацій педагогічним працівни�
кам, які працюють в інклюзивному навчальному закладі, щодо 
співпраці як необхідної передумови забезпечення ефективності 
корекційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Виклад основного матеріалу. В умовах загальноосвітнього за�
кладу з інклюзивним навчанням одним із суттєвих моментів є 
створення додаткових необхідних умов, забезпечення підтрим�
ки та супроводу дітей з особливими потребами. 

Для навчально�виховного процесу дітей з особливими освіт�
німи потребами характерною є його корекційна спрямованість 
[2]. Корекційно�розвивальну роботу в умовах інклюзивного на�
вчання здійснюють спеціальні фахівці: дефектолог (логопед, оліго�
френопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), спеціальний психо�
лог, соціальний працівник. Не стоять осторонь корекційної до�
помоги й інші учасники навчальної команди: вчителі, асистенти 
вчителів, музичні керівники, фахівці з ЛФК та інші. Спеціалісти 
з проблем розвитку дітей з особливостями психофізичного роз�
витку можуть багато в чому допомогти педагогам. Дефектологи, 
фізіотерапевти, психологи, невропатологи, фахівці з фізкульту�
ри, працетерапії, терапії поведінки, соціальні працівники — всі 
вони закладають свої цеглинки в підвалини успішного інклю�
зивного класу. 

Система комплексної корекційно�розвивальної допомоги ді�
тям з особливими потребами в умовах інклюзії передбачає: 
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– медичну допомогу (лікування основного захворювання, під�
тримуюча терапія, лікувальна фізкультура, масаж та ін.). На�
приклад, дитина із загальними соматичними захворюваннями  
у медичному блоці навчального закладу може отримати (ввести) 
необхідний препарат (інсулін); відвідувати групу оздоровчої, ліку�
вальної фізкультури замість основної групи з фізичного вихо�
вання; дитина із церебральним паралічем — реабілітаційну під�
тримку у вигляді масажу, що стимулює або розслабляє тощо; 

– педагогічну допомогу (навчання, виховання та розвиток). Пе�
дагог добирає відповідні до потреб учня технології подачі мате�
ріалу або його відтворення; проводить додаткову індивідуальну 
роботу; створює умови для соціальної адаптації учня; 

– психологічну допомогу (психологічна корекція, оптимізація 
сімейного клімату). Психолог навчального закладу проводить сі�
мейне консультування; організовує спільні заходи у класі щодо 
подолання конфліктів, а також проводить індивідуальну психо�
корекційну роботу з учнями; 

– соціальну допомогу (надання можливості соціалізуватися та 
ін.). Соціальний педагог сприяє адаптації учня; проводить за�
няття з учнівським та батьківським колективами; працює над 
усвідомленням вибору дитиною майбутньої професії; дбає про 
сімейний мікроклімат. 

Загальновідомо, що ефективність навчально�виховної, корек�
ційно�розвивальної та лікувально�профілактичної роботи в інклю�
зивному класі значною мірою залежить від скоординованості дій 
педагога та різнопрофільних фахівців (соціального працівника, 
дефектолога, медичного працівника, психолога, вчителя, асис�
тента вчителя, реабілітолога, батьків), які входять до складу на�
вчальної команди. Фаховий супровід дитини з особливостями 
психофізичного розвитку забезпечує формування необхідних на�
вичок і вмінь, мінімізацію впливу фізичних та психічних обме�
жень дитини з особливими потребами у процесі здобуття освіти. 

Склад команди залежить від особистості дитини та її психо�
лого�педагогічних особливостей. Члени команди спільно оціню�
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ють стан розвитку кожної дитини, розробляють перспективні та 
короткочасні індивідуальні плани роботи з дитиною, реалізують 
їх разом із дитиною, вирішують питання залучення до команди 
інших фахівців, планують додаткові послуги, аналізують резуль�
тати спільної діяльності, оцінюють її, а також різнобічно підви�
щують свою кваліфікацію. 

Фахівці спеціальної освіти в межах організації роботи навчаль�
ної команди загальноосвітнього закладу здійснюють таке: 

– надають консультативно�методичну допомогу педагогам, які 
працюють з дітьми з особливими потребами, а також батькам; 

– беруть участь у оцінюванні психофізичного стану розвитку 
дитини; визначенні та погодженні аспектів навчання, що потре�
бують застосування спеціальних методик, певної адаптації завдань, 
модифікацій класного довкілля, створення особливого графіка 
навчального навантаження тощо; визначенні довгострокової ме�
ти та короткострокових завдань, критеріїв оцінювання, планів 
роботи для кожного попередньо погодженого аспекту; 

– на основі спостережень та узагальнення результатів роботи 
на кожному етапі реалізації індивідуальної програми розвитку 
(ІПР) розробляють рекомендації, беруть участь у чергових і по�
зачергових засіданнях навчальної команди закладу. 

У процесі організації корекційно�розвивальної роботи з дити�
ною з порушеннями психофізичного розвитку необхідно врахо�
вувати компенсаторні можливості організму дитини, тобто ті по�
зитивні зміни, що відбуваються у розвитку учня загалом під впли�
вом цілеспрямованого, організованого навчання. Тому цей вид 
роботи у педагогічній діяльності — основна й невід’ємна умова 
успішного «залучення» дитини до інклюзивного навчання. Ко�
рекційно�розвивальна робота розглядається як підґрунтя органі�
зації навчально�виховної роботи, зокрема в інклюзивній школі: 
без цілеспрямованого подолання чи послаблення недоліків зни�
жується ефективність навчання й виховання дітей; ускладнюєть�
ся процес оволодіння необхідними для них знаннями, вміннями, 
навичками, становлення поведінки, соціалізації особистості. 
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Задля досягнення позитивних якісних змін у процесі органі�
зації корекційно�розвивальної роботи в інклюзивному класі фа�
хівцям необхідно дотримуватися визначених наукою принципів: 
1) системності корекційних, профілактичних і розвивальних за�
вдань; 2) єдності діагностики та корекції; 3) діяльнісного прин�
ципу корекції; 4) врахування вікових та індивідуальних особли�
востей дитини; 5) комплексності методів психологічного впливу; 
6) активного залучення найближчого соціального оточення. 

Ефективність корекційної роботи значною мірою залежить від 
оптимального вирішення організаційних питань усіма членами 
команди: складання корекційно�розвивальної програми, вибору 
форми проведення занять; добору й комплектації корекційних 
груп; визначення тривалості та режиму занять. 

При складанні корекційно�розвивальної програми необхідно 
дотримуватися таких методичних вимог: чітко сформулювати ос�
новну мету психолого�педагогічної корекційної роботи; виділи�
ти коло завдань, щоб конкретизувати основну мету; визначити 
зміст корекційних занять, враховуючи структуру дефекту та ін�
дивідуально�психічні особливості дитини, розвиток провідного 
виду діяльності; визначити форму роботи з дитиною (групова, 
сімейна, індивідуальна); підібрати відповідні методи й техніки з 
урахуванням вікових, інтелектуальних та фізичних можливостей 
дитини; запланувати форму участі батьків та інших спеціалістів 
у корекційному процесі; розробити методи аналізу оцінки ди�
наміки корекційно�розвивального процесу; підготувати примі�
щення, необхідне обладнання та матеріали. Ця корекційна про�
грама є важливою складовою у розробці індивідуального плану 
розвитку дитини. 

Потрібно скласти графік нарад консультаційно�педагогічної 
групи, а також організовувати додаткові зустрічі, коли в них ви�
никає потреба. Це дає змогу контролювати впровадження інди�
відуального навчального плану (ІНП), індивідуальної програми 
розвитку, оцінювати їх ефективність та вносити необхідні зміни 
до окремих їх складових. 
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Зарубіжні науковці (Zigmond and Magiera) зазначають, що важ�
ливим є спільні обговорення, обмін ідеями щодо особливостей 
навчання конкретних учнів. Позитивних результатів можна до�
сягти при поєднанні знань педагога та фахівців спеціальної осві�
ти або ресурсних центрів, які можуть запропонувати спеціальні 
методики, адаптацію викладання відповідно до певного порушен�
ня (порушення слуху, зору тощо) [4]. 

Корекційно�розвивальна робота здійснюється засобами педа�
гогічного процесу — його змістом, методикою, організаційними 
формами. В інклюзивному закладі рішення стосовно форм, ме�
тодів, засобів роботи з дитиною ухвалюється колективно; члени 
команди несуть колективну відповідальність за результат. Також 
необхідно пам’ятати, що батьки є рівноправними членами ко�
манди. Всі члени команди мають рівний статус і вважаються 
однаково важливими; знання та вміння представників різних дис�
циплін інтегруються під час розробки та реалізації навчального 
плану роботи з дитиною. 

Проте особливості корекційно�розвивального впливу визна�
чаються не стільки закономірностями засвоєння навчального ма�
теріалу, скільки його метою, визначеною відповідно до предмета 
корекції, його сутності, психологічних закономірностей впливу 
на нього. Саме предмет корекції, тобто те, що необхідно виправ�
ляти та розвивати в дитини, визначає мету, пошук спеціальних 
шляхів організації педагогічного процесу, добір відповідних ме�
тодичних засобів та змісту навчання, показники його результа�
тивності. 

Значна роль у закріпленні корекційної роботи належить бать�
кам. Важливо до початку навчального року провести бесіду з бать�
ками учня, оскільки на основі отриманої від них інформації від�
буватимуться первинні зміни у класній кімнаті та добиратиметься 
наочний матеріал для учня. 

Організація корекційно спрямованого навчання в інклюзив�
ному класі передбачає підготовку та створення умов, необхідних 
для роботи учнів над засвоєнням програмного матеріалу, подо�
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лання навчальних проблем, висвітлених у ІПР. Організаційна 
сторона такої роботи охоплює широкий діапазон питань: визна�
чення оптимальної її форми (групова, підгрупова, індивідуаль�
на), типу уроку та його структури, а також забезпечення учнів 
необхідними навчальними матеріалами, інструментами тощо. 

Педагог інклюзивного класу, використовуючи співпрацю з 
усіма членами навчальної команди, орієнтуватиметься на особ�
ливі стратегії навчання дітей з порушеннями психофізичного 
розвитку. Наприклад, учням із розладами спектру аутизму по�
трібна адаптація навчальної програми з врахуванням «тріади по�
рушень»: соціальної взаємодії, комунікації, поведінки; учням з 
порушеннями інтелекту важливою є покрокова інструкція до 
виконання завдання; учням з порушеннями мовлення та мови 
потрібна корекція, скерована на виправлення вад вимови; для 
учнів з порушеннями слуху необхідно використовувати мову жес�
тів та інші допоміжні засоби. 

Особливе значення для проведення корекційної роботи має ці�
леспрямований добір змісту навчання та використання його мож�
ливостей. Виправлення вад дитини та її навчання можуть здійсню�
ватися на одному й тому самому програмному матеріалі. Проте, 
залежно від поставленої мети, обраних форм організації навчання, 
типу уроку чи заняття, змінюватимуться сила, темп корекційного 
впливу та якісного засвоєння знань. Наприклад: якщо до реаліза�
ції ІНП залучені вчитель, психолог та батьки, успішним корек�
ційний вплив буде лише за умови взаємодоповнення, повторен�
ня і закріплення навчального матеріалу у різних формах роботи 
з різними фахівцями під час різних видів діяльності. Щоб досяг�
ти освітньої мети, слід добирати навчальний матеріал з ураху�
ванням особливостей його засвоєння. 

Якщо, скажімо, на уроці математики ставиться мета сформува�
ти в дитини певну розумову дію, таку як узагальнення за спіль�
ною ознакою, то зміст навчання має містити матеріал для такої 
роботи, а розв’язання відповідної арифметичної задачі — стави�
ти дитину в ситуацію необхідності виконувати дію узагальнен�
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ня. Психолог може закріплювати дане поняття під час індивіду�
альних корекційних занять, використовуючи іншу наочність або 
завдання на повторення чи закріплення матеріалу. А батьки мо�
жуть допомагати дітям закріплювати ці поняття під час прогу�
лянки, читання. 

Постановка й досягнення мети відповідно до визначеного 
предмета корекційного впливу потребують передбачення й ко�
рекційних ефектів як специфічних, вагомих її компонентів, тобто 
слід обирати показники результативності роботи з дитиною, про�
веденої засобами організації, змісту, методики. Якщо показни�
ком ефективності навчання є засвоєння учнем знань і способів 
дій, намічених навчальними програмами, то ефективність корек�
ції вимірюється за параметрами, що свідчать про його розвиток. 
Найбільш загальний показник розвитку — це становлення в ди�
тини потягу до діяльності (ігрової, трудової, навчальної), всіх її 
структурних компонентів, набуття таких характеристик діяль�
ності, як її усвідомленість та довільність, вироблення загально�
навчальних і загальнотрудових умінь. 

Члени навчальної команди розглядають навчання дитини не 
як виконання окремих вправ з удосконалення психолого�педа�
гогічної діяльності, а як цілісну свідому діяльність (по можли�
вості — усвідомлену дитиною). При цьому зміни окремих пси�
хічних утворень дитини повинні сполучатися з оптимізацією умов 
життя, виховання та навчання, в яких перебуває дитина. 

Отже, корекційна робота вчителя з учнем у класній кімнаті 
не повинна будуватися як просте тренування вмінь і навичок 
(виконання вправ чи завдань з підручника за чітко визначени�
ми запитаннями), а покликана закріплювати у різних видах на�
вчальну діяльність. Наприклад, дитині з порушеннями пізнаваль�
ного розвитку необхідно зменшити кількість матеріалу у темі, що 
читається; дати більше часу на осмислення та виконання завдання 
і врахувати допоміжні заходи: підказки, інструкції, показ і час, 
який на них затрачатиметься; передбачити дії та допомогу асис�
тента під час уроку; спрогнозувати засвоєння дитиною матеріалу 
і ті завдання, які виноситимуться на індивідуальну корекційно�
розвивальну роботу. 
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Корекційно�розвивальна складова у навчальному процесі по�
винна мати випереджальний характер, тобто не тільки вправля�
ти й удосконалювати уже досягнутого дитиною, а й активно фор�
мувати те, що повинно розвинутись у найближчій перспективі. 
Для цього необхідно узгоджувати дії всіх спеціалістів, які працю�
ють з дитиною (логопед, дефектолог, психолог, лікар, учитель, 
асистент учителя, батьки). 

Крім співпраці з фахівцями та представниками шкільної спіль�
ноти, учитель найчастіше взаємодіє в класі з асистентом вчите�
ля. Вчитель і асистент учителя у навчально�виховному процесі 
також дотримуються корекційно�компенсаторної складової, що 
проявляється у дотриманні певних правил та технологій роботи 
з учнями із освітніми потребами. Зокрема, внесення змін до орга�
нізації навчального процесу у класі, так зване диференційоване 
викладання, яке проявляється у модифікації подачі та оцінюван�
ні навчального матеріалу. Тобто вчитель розробляє, трансфор�
мує завдання із підручника до потреб дитини чи групи дітей, а 
також обирає шлях оцінювання виконання завдань. До організа�
ції такої роботи він активно залучає асистента, оскільки ця осо�
ба реалізуватиме в процесі уроку розроблені й адаптовані заходи. 

У контексті проблеми співпраці фахівців в інклюзивному на�
вчальному закладі доцільно акцентувати увагу на таких моментах: 

1) співпраця асистента вчителя, фахівців, які працюють з ди�
тиною та батьків — асистент учителя перебуває поряд з учнем 
під час уроків, позакласних заходів, супроводжує його на додат�
кові та розвивальні заняття, спостерігає в процесі такого занят�
тя (за потреби), має можливість контактувати з фахівцями, обго�
ворювати важливі питання. Асистент учителя вислуховує поради 
фахівців, надає інформацію про дитину, постійно спілкується з 
батьками учнів, залучає їх до планування роботи та реалізації 
програм; 

2) співпраця асистента вчителя та вчителя — узгодження у 
роботі асистента вчителя та вчителя є важливою умовою ефек�
тивності здійснення освітнього процесу в інклюзивному закладі. 
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Вчитель керує роботою у класі, тоді як асистент учителя, беручи 
безпосередню участь у навчально�виховному процесі, здійснює 
супровід учнів, які мають труднощі у засвоєнні навчального ма�
теріалу. Учитель і асистент разом планують навчальні заняття, 
обговорюють необхідні адаптації/модифікації згідно з індивіду�
альним планом. 

Основне у роботі вчителя та асистента — зрозуміти потреби 
учня та усвідомити необхідність адаптації та модифікації навча�
льного матеріалу, що поліпшить успішність навчання не лише 
дитини з особливостями психофізичного розвитку, а й інших 
учнів класу. 

Учителі та асистенти виконують різні ролі задля досягнення 
спільної мети. Вчителі не повинні «перекладати» всю відповідаль�
ність за освіту дитини на асистента. Також учителям не слід пов�
ністю брати на себе цю роль, вони мають бути впевнені, що мо�
жуть покластися на допомогу асистентів, коли це буде потрібно. 
Це потребує обговорень на етапі планування спільної роботи [6]. 

За потреби учням з психофізичними порушеннями під час 
освітнього процесу пропонуватиметься індивідуальна психоло�
гічна або педагогічна корекція. Індивідуальні спеціальні заняття 
з дітьми з особливими потребами організовуються в тих випад�
ках, коли вирішення корекційних завдань потребує концентра�
ції уваги дефектолога (логопеда, тифлопедагога, сурдопедагога, 
олігофренопедагога) на одній дитині, а також під час реалізації 
індивідуальних корекційних програм для дітей з важкими пору�
шеннями розвитку. 

У навчальних закладах з інклюзивним навчанням особлива 
роль належить психологам і логопедам, підкреслюється важли�
вість їхньої співпраці. Психолог та логопед входять до складу 
навчальної команди, беруть активну участь у вирішенні всіх пи�
тань освіти та соціалізації учнів з особливими потребами. 

Важливо зазначити, що робота з діагностики та виправлення 
мовленнєвих порушень ґрунтується на закономірностях перебі�
гу психічних процесів дитини. Таким чином, для логопеда, який 
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працює в інклюзивному навчальному закладі, важливою є така 
інформація психологічного змісту: результати психологічної діаг�
ностики (оцінювання) учнів; прогнозований зміст психолого�
корекційної роботи з учнями; проміжні результати роботи пси�
холога з учнем тощо. 

Для психолога може бути корисною надана логопедом інфор�
мація стосовно деталей мовленнєвого розвитку, перебігу процесу 
подолання недоліків, ставлення дитини до власних особливос�
тей мовлення, а також ролі вербальної комунікації у побудові 
стосунків з однолітками та дорослими. 

При плануванні навчально�виховного процесу кожен із фа�
хівців навчальної команди основну увагу спрямовує на втілення 
таких фундаментальних позицій: 1) необхідність запроваджен�
ня інноваційних педагогічних підходів і методів, у тому числі — 
при оцінюванні навчальних досягнень означеної категорії дітей; 
2) запровадження диференційованого, індивідуального підходу 
практично до кожної дитини з порушеннями розвитку (індиві�
дуальних навчально�виховних програм та ІНП; 3) забезпечення 
(для умов загальноосвітнього навчального закладу) психолого�
педагогічного, корекційно�реабілітаційного супроводу дітей з по�
рушеннями психофізичного розвитку. 

Щоб забезпечити успіх справи, слід з повагою ставитися до 
всіх і вдумливо та наполегливо працювати на користь дитини. 
Наприклад, для складання навчальної програми учневі з пору�
шеннями пізнавального розвитку (затримка психічного розвит�
ку, розумова відсталість) необхідно визначити рівень сформова�
ності навчально�пізнавальних мотивів, знати особливості перебігу 
психічних процесів та шляхи їх формування. Відповідно для ро�
боти потрібно отримати консультацію в олігофренопедагога, який 
допоможе розкрити технологію роботи з дітьми із даною нозо�
логією порушення. Тобто вчитель має усвідомити, що навчання 
дитини відбуватиметься в ігровій формі; застосовуватимуться ве�
лика кількість повторень, прямі покази виконання завдань; ма�
люнкові, словесні інструкції виконання діяльності та ін. Асис�
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тент учителя в навчально�виховному процесі значну увагу при�
ділятиме формуванню в учня навичок самообслуговування в 
шкільному просторі. Фахівець зі спеціальної освіти проводити�
ме додаткові індивідуальні види роботи на формування, закріп�
лення, повторення та ін. Батьки, які є активними учасниками 
навчального процесу, також мають долучатися до формування у 
дитини максимальної самостійності вдома та сприяти розвитку 
навчальних здібностей під час виконання домашніх завдань, до�
даткових цікавих видів занять. 

Найважливішим досягненням вітчизняної дефектології є пріо�
ритетність принципового положення про те, що корекційну ро�
боту з дітьми з особливими освітніми потребами необхідно про�
водити не на окремих ізольованих заняттях, а в усіх ланках єди�
ного навчально�виховного процесу при організації таких видів 
діяльності дитини, як гра, праця, навчання… (Л. С. Виготський) [1]. 

Важливо також те, що в корекційно�розвивальній роботі пер�
шочергову роль відіграють не окремі засоби корекції та методич�
ні прийоми, а особистість вчителя, тобто сукупність соціальних, 
емоційно�вольових і характерологічних якостей педагога, котрий 
реалізує філософію інклюзії. 

Дедалі більшого визнання набуває тенденція залучення до пе�
дагогічної діяльності в інклюзивному середовищі осіб з фізични�
ми вадами, оскільки вони можуть слугувати прикладом успіш�
ної особистісної та професійної реабілітації. 

Висновки. Робота всіх фахівців навчального закладу спрямо�
вується на досягнення головної мети — підготувати дитину до 
самостійного життя. При цьому значна увага сконцентровуєть�
ся на тому, щоб допомога і підтримка у процесі навчання не пе�
ревищувала необхідну, інакше дитина стане занадто залежною 
від цієї підтримки. 

Сучасні дослідження свідчать, що інклюзивна школа не може 
обійтися без такого виду діяльності, як професійне педагогічне 
співробітництво. Діти з особливими потребами часто мають ба�
гато специфічних потреб, над задоволенням яких працює група 
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фахівців різного профілю. Одній людині не під силу займатися 
питаннями когнітивного, моторного, соціального та комуніка�
тивного розвитку дитини. Це може зробити лише команда від�
повідних фахівців, які активно співпрацюють та обмінюються 
знаннями й інформацією. 

Таким чином, співробітництво фахівців загальної та спеціаль�
ної освіти — суттєвий чинник у структурі професійного співро�
бітництва в інклюзивному навчальному закладі. Розуміння того, 
як найкраще встановлювати взаємовідносини співпраці, допома�
гає педагогам загальноосвітніх закладів оптимально організову�
вати навчання учнів з особливими потребами, сприяти їх соціаль�
ній адаптації. Завдяки співпраці учителі та фахівці спеціальної 
освіти отримають нові навички створення команд, здійснення 
освітньої та розвивальної роботи. 

Однак, прийняття відповідальності за навчання учнів з особ�
ливими освітніми потребами в інклюзивному класі не означає 
працювати сам на сам. Треба бути членом команди, співпрацю�
вати з колегами, бути порадником та партнером у батьків [5]. 
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РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ: 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

DEVELOPMENT OF INTELLIGENCE YOUNGER STUDENTS 
WITH HEARING IMPAIRMENT: 

THEORETICAL FOUNDATIONS RESEARCH 
 

У статті представлено огляд наукової літератури з питань до�
слідження проблеми розвитку інтелекту дітей з порушеннями слу�
ху, а також визначено основні положення, що зумовлюють вибір 
теми та надають їй актуального значення. Аналізуються основні 
підходи вітчизняних та зарубіжних сурдопсихологів щодо розробки 
проблеми дослідження розвитку інтелекту дітей з порушеннями слуху. 
Представлено огляд діагностичних підходів до дослідження рівня роз�
витку інтелекту дітей молодшого шкільного віку з порушеннями 
слуху, а також досвід науковців щодо діагностики розвитку інте�
лекту дітей з порушеннями слуху та узагальнено результати дос�
ліджень, що підтверджує вибір актуальної проблеми дослідження. 

Підвищений інтерес до проблеми сутності інтелекту та шляхів 
його експериментального дослідження не є випадковим. Успішне ви�
рішення цієї проблеми дало б поштовх подальшому прогресу в роз�
витку цілої низки наук про людину. 

Безліч підходів та концепцій щодо визначення поняття інтелек�
ту зумовлює пошук найоптимальніших та науково обґрунтованих 
даних у проблемі дослідження. Одним з найважливіших питань при 
вивченні цієї проблеми є визначення впливу мовленнєвого дефіциту 
та порушення нормального функціонування слухового аналізатора 
на протікання пізнавальних процесів, розвиток інтелекту, всебіч�
ний розвиток особистості. 

____________ 
© О. П. Іванова 
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This article provides an overview of the scientific research literature 

on the problem of intellectual development of children with hearing im�
pairment and the basic provisions that determine the choice of theme and 
give it relevant. In the article the main approaches of domestic and for�
eign surdopsyholohiv to develop research problems of intelligence of chil�
dren with hearing impairment. The review of existing diagnostic ap�
proaches to the study of intellectual development of primary school 
children with hearing impairment. The paper presents the experience of 
researchers in the problem of diagnosing intellectual development of 
children with hearing impairment and summarized the results of studies 
confirming the actual choice of research problems. 

Researchers who work in this area, expressed diametrically opposite 
views on the nature of intelligence and the way of its experimental re�
search. The increased interest in this problem is not accidental. A suc�
cessful solution to the problem of the essence of intelligence and ways to 
adequately measure would give impetus to further progress in the devel�
opment of a number of the human sciences. 

Many approaches and concepts regarding the definition of intelligence 
leads to finding the most optimal and scientifically based data in the 
study problem. One of the major issues in the study of this problem was to 
determine the influence of speech deficits and disruption of the function�
ing of the auditory analyzer on the course of cognitive processes, intelli�
gence and all�round development of the individual. 

 
Keywords: intelligence, cognitive ability, mental ability, younger 

students, children with hearing impairment. 
 
В статье представлен обзор научной литературы по вопросам 

исследования проблемы развития интеллекта детей с нарушениями 
слуха, а также определены основные положения, обусловливающие 
выбор темы и придающие ей актуальное значение. Анализируются 
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основные подходы отечественных и зарубежных сурдопсихологов по 
разработке проблемы исследования развития интеллекта детей с 
нарушениями слуха. Представлен обзор существующих диагности�
ческих подходов к исследованию уровня развития интеллекта де�
тей младшего школьного возраста с нарушениями слуха, а также 
опыт ученых в проблеме диагностики развития интеллекта детей 
с нарушениями слуха и обобщены результаты исследований, что 
подтверждает выбор актуальной проблемы исследования. 

Исследователи, работающие в этой области, высказывают диа�
метрально противоположные взгляды на сущность интеллекта и 
пути его экспериментального исследования. Повышенный интерес 
к этой проблеме не случаен. Успешное решение этой проблемы дало 
бы толчок дальнейшему прогрессу в развитии целого ряда наук о 
человеке. 

Множество подходов и концепций относительно определения по�
нятия интеллекта обусловливает поиск наиболее оптимальных и 
научно обоснованных данных в проблеме исследования. Одним из важ�
нейших вопросов при изучении данной проблемы есть определение 
влияния речевого дефицита и нарушения нормального функциони�
рования слухового анализатора на протекание познавательных про�
цессов, развитие интеллекта и всестороннее развитие личности. 

 
Ключевые слова: интеллект, познавательные способности, умс�

твенные способности, младшие школьники, дети с нарушения�
ми слуха. 

 
В умовах сучасного суспільства та вдосконалення методів на�

вчання і виховання дітей постає актуальність визначення най�
вдаліших прийомів, які є оптимальними для використання в 
освітньо�виховному процесі. 

Важливим для здійснення навчання є наявність певного рів�
ня інтелектуального розвитку дитини відповідно її віку, що зав�
жди було у центрі уваги психологів, педагогів, філософів. Адже 
саме рівень інтелекту є визначальним у визнанні індивіда як 
особистості в соціальному середовищі. 
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Проблема дослідження інтелекту є наразі актуальною, адже 
вітчизняні та зарубіжні дослідники висловлюють протилежні по�
гляди на сутність інтелекту та шляхи його експериментального 
дослідження. Важливо зазначити, що також актуалізує дану про�
блему в сьогоденні безупинний розвиток інформаційно�комуні�
кативних технологій, володіння якими необхідне кожній люди�
ні, яка прагне свого професійного та особистісного зростання. 

Інтелект виникає в результаті змін міжфункціональних зв’язків, 
а критерієм його розвитку виступає міра узагальненості поняття 
і включеності в систему зв’язків з іншими поняттями. 

Здатність сприймати та розуміти навколишній світ, вирішу�
вати інтелектуальні завдання при відсутності або недостатньому 
функціонуванні слухового аналізатора є предметом дослідження 
вітчизняних та зарубіжних учених. 

При вивченні цієї проблеми одним з головних питань постає 
виявлення впливу мовленнєвого дефіциту на протікання пізна�
вальних процесів і побудову навчання мовленню, що забезпечує 
повноцінний розвиток дитини. 

Положення про закономірності розвитку пізнавальної сфери 
дітей з порушеннями слуху різного віку відображені в працях 
вітчизняних та зарубіжних дослідників: це Р. Боскіс, Л. Головчиц, 
Т. Григор’єва, Г. Зайцева, О. Зикєєв, О. Катаєва, К. Коровін, Е. Ре�
чицька, Т. Розанова, І. Соловйов, Л. Тигранова, Н. Яшкова, J. Bra�
den, M. Marschark, K. Meadow, M. Vernon. 

В культурно�історичній теорії велике значення для вивчення 
інтелекту має закон розвитку вищих психічних функцій Л. Ви�
готського — вчення про структуру і динаміку вікового розвитку, 
гіпотеза про системну будову свідомості, вчення про провідну роль 
навчання в психічному розвитку дитини, концепції про внутріш�
ню єдність мислення і мовлення, положення про ідеальну фор�
му, яка задає нормативну траєкторію вікового розвитку дитини [1]. 

Основний механізм інтелектуального розвитку дитини Л. Ви�
готський пов’язував з формуванням у свідомості системи словес�
них значень (когнітивних компонентів свідомості) і суті (афек�
тивно�мотиваційних компонентів). 
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П. П. Блонський дав загальну характеристику психічного роз�
витку дитини, в тому числі формування мислення в молодшому 
шкільному віці. Він вказував на стійкий розвиток абстрактного 
мислення в дітей 7–10 років внаслідок недосконалості процесів 
аналізу і синтезу, вважав, що у цьому віці абстрактне мислення 
лише починає розвиватися (П. П. Блонський, 1979). 

Вивчення інтелекту дітей з порушеннями слуху необхідне для 
виявлення вікових і індивідуальних особливостей його форму�
вання і розвитку як основи диференційованого підходу в на�
вчанні дітей даної категорії для удосконалення змісту і методів 
психологічної корекції. 

Перехід до вищого рівня розвитку інтелекту неможливий без 
зміни його змісту. Як випливає з учення Д. Б. Ельконіна, замість 
конкретних уявлень, які мають наочну основу, мають сформу�
ватися поняття, змістом яких виступають вже не зовнішні, кон�
кретні, наочні ознаки предметів, а внутрішні, найбільш суттєві 
властивості предметів, явищ і відношення між ними. Д. Б. Ель�
конін зазначав, що основним психологічним новоутворенням 
інтелектуальної сфери молодших школярів, що виникає в ре�
зультаті формування провідної для даного віку діяльності — на�
вчальної, є розмірковуюче, теоретичне мислення і відповідно йому 
змістовна рефлексія, теоретичний аналіз, внутрішній план дій. 
Розвиток мислення дітей в молодшому шкільному віці і є ключем 
до їхнього розумового розвитку загалом (Д. Б. Ельконін, 1996). 

Вітчизняні психологи (І. Соловйов, Т. Розанова, Н. Яшкова, 
Ж. Шиф) констатують, що у дітей з порушеннями слуху, які 
оволодівають словесним мовленням пізніше чуючих і на іншій 
сенсорній основі, на всіх етапах розвитку інтелекту спостеріга�
ється значно більше специфічних особливостей, ніж у розвитку 
інших процесів, які становлять пізнавальну сферу. З цього тве�
рдження випливає, що необхідно починати роботу з розвитку 
інтелекту на ранніх етапах онтогенезу, використовуючи в на�
вчанні стандартні методи і прийоми, орієнтуючись на розвиток 
дітей відповідно до норми. 
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Важливим є дослідження, проведене Т. В. Розановою та спе�
ціалістами лабораторії психології, в якому було поставлене за�
вдання різносторонньо вивчити розвиток психіки глухих дітей 
старшого дошкільного віку, оскільки до цього не проводилось 
досліджень, в яких би було здійснено зіставлення рівня розвитку 
різних сторін психіки — пізнавальних процесів, мовлення, ви�
яву емоцій і волі в діяльності у одних і тих же дітей дошкільного 
віку. Раніше дослідниками була приділена увага розвитку мовлен�
ня глухих дошкільників (у роботах Б. Д. Корсунської, Л. П. Нос�
кової і ін.). Наявні також окремі дослідження, присвячені пам’яті 
і мисленню, емоціям, інтересам, нахилам і здібностям глухих 
дошкільників (Н. Г. Морозова, Т. Н. Прилепська, Т. В. Розано�
ва, Н. В. Яшкова та ін.), а також їхній ігровій і художній діяль�
ності (Г. Л. Виготська, М. Ю. Рау та ін.). 

Підбиваючи підсумки проведеного дослідження, Т. В. Роза�
нова зазначає, що глухі діти, які не мають (окрім глухоти) інших 
порушень організму, до 6–7 років досягають психічного розви�
тку, за рядом показників близького до нормального. За рівнем 
розвитку наочно�дійового мислення глухі діти 6–7 років відпо�
відають одноліткам з нормальним розвитком. Така ж відповід�
ність спостерігається у рівні розвитку образно�зорової і рухової 
пам’яті на місце розташування предметів у просторі. Мовлення 
дітей збіднене за словником, але вони навчені слів різного рівня 
узагальненості. Також Т. В. Розанова вказує на необхідність на�
вчання і виховання глухих дітей у спеціальному дошкільному 
закладі починаючи з 2–3�річного віку, адже ті діти, які прихо�
дять до школи без спеціального організованого колекційного до�
шкільного навчання і виховання, значно відстають у психічному 
розвитку від своїх однолітків за всіма параметрами, та відмічає 
велику кількість випадків висококваліфікованого індивідуального 
виховання і навчання глухих дітей, при якому розвиток зв’язного 
мовлення глухих дітей, її лексичної і граматичної будови до се�
ми років досягав вікової норми [2]. 
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На думку А. Запорожця, особливості розвитку мислення про�
являються як на етапі становлення наочно�дійового мислення, 
так і при переході до наступної стадії — наочно�образного мис�
лення. 

Для мислення дітей молодшого шкільного віку, на думку  
Ж. Піаже, найбільш характерними є прості конкретні операції, 
наприклад, класифікація. 

Наприкінці молодшого шкільного віку операції організовують�
ся в системи, що було виявлено в експериментах на розуміння 
дітьми кількості речовини, ваги, на сформованість поняття чи�
сла, уявлень про причини і випадковості. 

Ж. Піаже відмічає, що в молодшому шкільному віці відбува�
ється розвиток наступної стадії в розвитку інтелекту, але не пе�
рехід до нової стадії. 

Відставання в розвитку аналізу та синтезу в дітей з порушен�
нями слуху обумовлене тим, що їх життєвий досвід більш одно�
манітний, вміння виділяти як загальні, так і специфічні ознаки 
предметів формується пізніше. Такі діти довго використовують 
загальні терміни, а не спеціальні позначення, отже, аналіз за�
лишається менш деталізований. Недоліки розвитку аналізу не�
гативно відбиваються на синтезі — він довго залишається менш 
послідовним і систематичним. І. Соловйов відзначив такі особ�
ливості розвитку порівняння у дітей з порушеннями слуху: від�
хід від порівняння двох об’єктів до аналізу одного з них, тобто 
спрощення завдання; труднощі при виявленні подібності об’єктів, 
оскільки визначення подібності потребує опосередкованого ана�
лізу об’єктів, тоді як відмінності можуть сприйматися безпосе�
редньо. 

Класифікація за простими ознаками більш успішна, ніж за ка�
тегоріями, особливі утруднення викликають вищі рівні узагаль�
нення. Абстрагування утруднене навіть на рівні ігрового викори�
стання предметів�замінників дітьми з порушеннями слуху, пере�
осмислення значення предметів викликає певні труднощі, що 
характеризує недостатній розвиток пізнавальної діяльності. 
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Доцільно зазначити досвід К. В. Луцько, яка в своїх дослі�
дженнях стверджує необхідність інтелектуальної підготовки глу�
хої дитини до сприймання та розуміння усного мовлення, адже 
це складний інтелектуальний процес, який потребує спеціальної 
системної підготовки. Зміст та методика розвитку слуху повніс�
тю відповідають моделі сприймання мовлення чуючою дитиною. 
Але сприймання, розпізнавання та розуміння усного мовлення 
чуючими та глухими має значні відмінності за складністю інте�
лектуальної діяльності та психічним напруженням. Обмеженість 
доступних ознак мовленнєвих сигналів, специфічність їх при�
йому зумовлює необхідність формування таких умінь і навичок, 
які б давали змогу на неповноцінній сенсорній основі здійсню�
вати системний аналіз, синтез сигналів, що надходять, і, відтак, — 
розпізнавання та розуміння усного мовлення. Тут ідеться про ви�
користання потенційних можливостей глухої дитини — спеціаль�
ну підготовку інтелекту до сприймання мовленнєвих сигналів, їх 
інтерпретацію на рівні логічного мислення, формування особли�
вих умінь та навичок. 

Проведені дослідження свідчать, що сприймання усного мов�
лення — це особливий інтелектуальний і психічний процес, до 
якого слід ґрунтовно готувати глуху дитину, вдаючись до спеціаль�
них вправ, тренінгів. Вони допомагають активізувати сприймання, 
пам’ять, мислення. Наслідки такої діяльності будуть плідними 
для розуміння писемного мовлення та розвитку особистості. 

Сприймання та розуміння усного мовлення глухими визнача�
ється складною інтелектуальною діяльністю, адже глуха дитина 
витрачає значно більше інтелектуальних зусиль, відчуває більше 
психічне напруження порівняно з чуючою. Глухі діти потребу�
ють спеціальної практичної підготовки до розуміння мовленнє�
вих явищ, автоматизації їх використання під час сприймання, 
розпізнавання та встановлення змісту усного мовлення [3]. 

Американський сурдопсихолог Х. Р. Майклбаст (1960) ствер�
джує, що втрата слуху призводить до зниження діяльності всієї 
сенсорної сфери, внаслідок чого інтелектуальні здібності глухих 
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значно слабшають і виникають суттєві труднощі засвоєння сло�
весного мовлення. Учений вважає, що навіть якщо глухі діти за 
кількісними показниками (в балах, отриманих при визначенні 
коефіцієнту інтелектуальності) і відповідають чуючим при вико�
нанні деяких тестів, все одно якісні відмінності є істотними. 

Значно нижчий якісний рівень функціонування інтелекту глу�
хих Х. Р. Майклбаст пояснює тим, що їхні поняття більш кон�
кретні, а значить — менш абстрактні. 

Х. Г. Фурт (1963, 1969, 1973, 1974) намагався в своїх дослі�
дженнях довести, що в мисленнєвій діяльності глухих і їхньому 
жестовому мовленні закладено необхідні передумови ідеалізації 
структур інтелекту, а словесне мовлення не є визначальним фак�
тором їхнього інтелектуального розвитку. 

Головним досягненням Х. Г. Фурта є, на думку американсь�
ких учених, використання теорії Ж. Піаже для аналізу інтелек�
туального розвитку глухих, що позитивно вплинуло на органі�
зацію їхнього навчання. 

На думку Х. Г. Фурта, розумовий розвиток у кінцевому під�
сумку залежить не від словесного мовлення, а від діяльності, в 
процесі якої діти виділяють різноманітні зв’язки і відношення, 
наприклад, логічні [4]. 

Однак Ж. І. Шиф відмічала, що Х. Г. Фурт протиставляє мов�
леннєвій символіці «символи мислення», не враховуючи того, що 
останні виникають на мовленнєвій основі. Тому його погляди, 
які служать реабілітації можливостей глухих, не враховують їхні 
можливості в розумовому розвитку, що виникають завдяки на�
вчанню мовлення, можливості спілкуватися з іншими дітьми, 
читати. 

Дослідження формування понять у глухих дітей, проведені 
вченими різних країн (Росія, Франція, США), свідчать про те, 
що їхній розвиток протікає в такій же послідовності, що і в чу�
ючих дітей. Однак формування відбувається повільніше, і пов�
ноцінними поняття у глухих дітей стають у більш пізньому віці. 
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Таким чином, проблема співвіднесення мислення і мовлен�
ня залишається для американських сурдопсихологів актуальною. 
Вони вирішують її інакше, ніж вітчизняні вчені, погляди яких 
склалися під впливом ідей Л. С. Виготського про співвідношен�
ня мислення і мовлення. Одні дослідники вважають, що віднос�
но високий рівень інтелектуального розвитку дітей з порушен�
нями слуху є доказом того, що мислення в своєму розвитку не 
залежить від мовлення. Інші стверджують, що мовлення впливає 
на формування мислення, переважно його складних видів — кон�
кретно�понятійного і абстрактно�понятійного, а розвиток як 
мислення, так і мовлення, визначається досвідом. 

Продовжуючи огляд літератури та наукового здобутку зару�
біжних науковців, варто відмітити Богданову Т. Г., яка присвя�
тила своє наукове життя дослідженню пізнавальних процесів ді�
тей з порушеннями слуху, а саме звернемо увагу на порівняльне 
дослідження інтелектуального розвитку старшокласників зі збере�
женим та порушеним слухом. У процесі дослідження було ап�
робовано Шкільний тест розумового розвитку, який дозволив 
встановити кількісні відмінності в інтелектуальному розвитку 
школярів і охарактеризувати якісні особливості інтелекту. У стар�
шокласників з порушеннями слуху спостерігаються особливості 
в становленні змістовної та операційної сторін інтелектуальної 
діяльності, одні з яких пов’язані з відставанням у розвитку сло�
весного мовлення, інші — з уповільненим формуванням струк�
турних компонентів мислення. 

У своїх дослідженнях та постановці проблеми структурної ор�
ганізації інтелектуальної діяльності осіб з порушеннями слуху на 
різних етапах психічного розвитку Т. Г. Богданова наголошувала 
на тому, що докладне вивчення інтелекту осіб з порушеннями 
слуху необхідне для виявлення вікових і індивідуальних особ�
ливостей формування і розвитку як основи диференційованого 
підходу в навчанні дітей даної категорії, для вдосконалення змі�
сту і методів психологічної корекції. Вона припускала, що ви�
вчення інтелектуальної діяльності осіб з порушеннями слуху по�
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винно базуватися на співвідношенні його структурних компо�
нентів залежно від етапу онтогенезу. В молодшому шкільному 
віці це — співвідношення вербальних і невербальних компонен�
тів інтелекту, творчих і шаблонних способів вирішення інтелек�
туальних завдань, функціонування інтелектуальних операцій, 
особливостей виокремлення мети та способу дій в процесі інте�
лектуальної діяльності. 

Повертаючись до використання науковцями відомих тестів за�
гальної психодіагностики для організації досліджень у спеціаль�
ній психології, зазначимо досвід О. В. Голеневої, яка, проводячи 
порівняльне дослідження розвитку словесно�логічного мислення 
старшокласників з порушеним і збереженим слухом, довела мож�
ливість використання Шкільного тесту розумового розвитку щодо 
школярів з порушеннями слуху. В процесі дослідження встанов�
лено особливості розвитку мисленнєвих операцій в залежності від 
ступеня порушення слуху: нерівномірність їх формування в уч�
нів з порушеним слухом, яка впливає на здатність формувати 
логічні висновки при встановленні аналогій, логічних зв’язків і 
відношень різного типу. 

З дослідження випливає, що розвиток словесно�логічного мис�
лення у старшокласників з нормальним і порушеним слухом про�
ходить ті ж стадії, але в різні терміни. У всіх стійка позитивна 
динаміка. У школярів з порушеним слухом відмічаються спе�
цифічні особливості в розвитку мислення, які виявляються в 
нерівномірному розвитку мисленнєвих операцій, зумовленого сту�
пенем порушення слуху, та ієрархічним відношенням між ними; 
уповільненому порівняно з іншими дітьми засвоєнні конкрет�
них і абстрактних понять. 

А. Ю. Хохлова в дослідженні інтелектуального розвитку глу�
хих дітей із сімей глухих та чуючих батьків ставила за предмет 
свого дослідження вплив способів батьківського спілкування з 
глухою дитиною і додаткових впливів на її розумовий розвиток. 
Дослідження глухих школярів проводилось за допомогою тесту 
«Прогресивні матриці Равена», зокрема досліджувався інтелек�
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туальний розвиток дітей 7–8 років з вродженою глухотою без до�
даткових порушень з урахуванням провідного типу спілкування 
в родині дитини. Дослідження проводилось також на основі ме�
тодики «Відсутні предмети» (методика Г. І. Россоліно в модифі�
кації Н. Л. Білопольської) та тесту Кауфманів. В даній роботі 
пропонувалось зіставити результати відомого тесту Равена та но�
вого для спеціальної психології тесту Кауфманів, результати про�
ведення якого засвідчили, що відмінності між глухими дітьми із 
сімей чуючих і глухих батьків не були виявлені. За результатами 
окремих субтестів шкали можна зробити висновок про те, що 
розвиток окремих когнітивних здібностей, які базуються на ці�
лісній обробці (цілісне сприймання, побудова гіпотез про сприй�
няте, зорово�просторова пам’ять, здатність до побудови аналогій, 
уявлення про час і часові відношення і загальне уявлення про 
причинно�наслідкові зв’язки) у глухих дітей перебуває приблиз�
но на тому ж рівні, що і у чуючих. Хохлова А. Ю. зазначає, що 
уявлення про часові відношення і причинно�наслідкові зв’язки 
у глухих дітей глухих батьків у середньому сформовані краще, 
ніж у глухих дітей чуючих батьків. 

У дослідженнях рівня розвитку інтелекту молодших школярів 
з порушеннями слуху доцільно використовувати інтелектуальну 
шкалу Д. Векслера для дітей, що має в своїй основі ієрархічну 
модель інтелекту і діагностує загальний інтелект та його скла�
дові — вербальний і невербальний інтелекти [5]. 

Аналіз теоретичної літератури визначає актуальність та необ�
хідність проведення дослідження розвитку інтелекту молодших 
школярів з порушеннями слуху в умовах спеціально організо�
ваного навчання і виховання цієї категорії дітей та визначення 
оптимальних умов та періоду розвитку інтелекту дітей з пору�
шеннями слуху для забезпечення їхнього повноцінного розвит�
ку та відповідно до норми. 
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ЗНАЧЕННЯ 

ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ 

 
THE MEANING 

OF FOREIGNPROFESSIONAL COMMUNICATION 
FOR STUDENTS OF NONXLINGUISTIC UNIVERSITIES 

 
У статті розглядаються поняття та роль іншомовного мовлен�

ня і значення іншомовного професійного спілкування студентів ви�
щих навчальних закладів немовних спеціальностей та проблема фор�
мування іншомовних навичок у студентів немовних факультетів. 
Розглядаються чинники, які допомагають студентам оволодіти 
іноземною мовою в процесі адаптації їх на першому курсі вищого 
навчального закладу. Вивчаються фактори ефективного оволодін�
ня студентами іноземними мовами у вищому навчальному закладі. 

 
Ключові слова: іншомовне спілкування, професійне іноземне 

спілкування, формування навичок, мотивація оволодіння іно�
земною мовою, формування іншомовного мовлення. 

 
The article deals with the concept and the role of foreign language 

and importance of foreign language professional communication of uni�
versity non�linguistic students and the problem of foreign language skill 
formation of such students. It was discussed the factors that help students 
to learn a foreign language during their adaptation in the first academic 
year. It was studied the factors that help to mastering effectively a foreign 
language at the university. 
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Determined that correctly chosen profession is also a prerequisite for 
successful adaptation of junior students to mastering foreign languages in 
the specialty. Readiness of students to study foreign languages by profes�
sion characterized by a system abilities of the individual, namely the 
ability to self�improvement of foreign language, understanding the cus�
toms and cultures of other countries, the ability to communicate with for�
eign experts, without an interpreter, the ability to continue their studies 
abroad, the ability to use knowledge of foreign language practice, com�
municating with foreign colleagues. 

Considered the importance of exploring professional vocabulary in the 
process of adaptation of students in the first year of higher education. 

 
Key words: foreign language communication, professional commu�

nication in a foreign language, skill acquisition, motivation for for�
eign language learning, formation of foreign speaking abilities. 

 
В статье рассматриваются понятие и роль иноязычной речи и 

значение иноязычного профессионального общения студентов выс�
ших учебных заведений неязыковых специальностей и проблема фор�
мирования иноязычных навыков у студентов неязыковых факуль�
тетов. Рассматриваются факторы, которые помогают студентам 
овладеть иностранным языком в процессе адаптации их на первом 
курсе вуза. Изучаются причины эффективного овладения студен�
тами иностранными языками в высшем учебном заведении. 

 
Ключевые слова: иноязычное общение, профессиональное ино�

странное общения, формирования навыков, мотивация овладе�
ния иностранным языком, формирование иноязычной речи. 

 
Вступ. Актуальність проблеми оволодіння іноземною мовою 

під час професійної підготовки студентів у ВНЗ зумовлена пе�
редусім тим, що володіння іноземною мовою є обов’язковою 
складовою їхніх знань. Знання мов сприяє зближенню народів 
та поліпшує шанси молодих спеціалістів на досягнення успіху в 
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їхній професійній діяльності. В Україні якість підготовки май�
бутнього молодого спеціаліста пов’язана з необхідністю оволо�
діння іноземними мовами, що сприятиме мобільності українсь�
ких студентів у міжнародному просторі. 

Метою навчання іноземної мови у вищих навчальних закла�
дах є оволодіння нею як засобом комунікації, так і набуття про�
фесійно спрямованої іншомовної компетентності для успішної 
подальшої професіоналізації. 

У загальній стратегії навчання іноземних мов на немовному 
факультеті вищого навчального закладу передбачена вимога щодо 
розвитку іншомовного спілкування в професійній сфері. Сучас�
на європейська мовна політика орієнтує громадян Європи на 
багатомовність. Без цього успішна інтеграція в сучасному світі 
просто неможлива. Вивчення в навчальних закладах більш ніж 
однієї іноземної мови, безумовно, знаходиться також і в інтересах 
загальної національної політики України. Уже сьогодні студентам 
пропонується вивчення однієї основної іноземної мови, а також 
другої мови на вибір. Це свідчить про те, що знання майбутніми 
фахівцями декількох мов є надійною інвестицією в умовах рин�
кової економіки. 

Проблема формування іншомовного спілкування студентів не�
мовних спеціальностей є традиційною для психолого�педагогіч�
них досліджень. Для більшості студентів немовних спеціальнос�
тей ділове спілкування іноземною мовою є проблемним і не дає 
бажаних результатів. Ще декілька років тому на заняттях з іно�
земної мови на немовних спеціальностях було вивчення загаль�
нонаукової літератури. Однак з розвитком потреб суспільства 
змінювались акценти вивчення іноземних мов у вищому навчаль�
ному закладі, і важливою потребою стало формування іншомо�
вної комунікативної компетентності.  

Проблема розвитку іншомовного спілкування в процесі ви�
вчення іноземної мови розглядалася в багатьох дослідженнях 
[2; 4; 6; 8; 13]. 
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Проте наявні дослідження характеризуються неоднозначністю 
підходів до розуміння та розв’язання цієї проблеми. Останнім ча�
сом проблема поліпшення іншомовної підготовки фахівців різ�
ного професійного спрямування набула особливої актуальності 
й стала предметом багатьох досліджень: зокрема, психологічні 
аспекти формування комунікативної компетентності вивчалися 
О. Бодальовим, С. Зонтовою та ін. 

Ми поділяємо підходи дослідників, у яких висвітлено особ�
ливості спілкування іноземними мовами за фахом[3; 5; 11], а 
оволодіння іноземними мовами за фахом вважається вагомою 
складовою професійної компетентності, яка має в кожному ви�
ді діяльності свою специфіку. 

Разом з тим досі залишається недостатньо висвітленим і об�
ґрунтованим поняття «іншомовного спілкування за фахом», не�
зважаючи на досить часте звернення до нього в психологічній 
літературі, недостатньо уваги також приділено дослідженням умов 
становлення цього феномена.  

Аналіз останніх досліджень [1; 2; 10; 12; 14] дозволив визначи�
ти нам іншомовне мовлення як інтегративне особистісно�
професійне утворення, яке реалізується у психологічній та те�
хнічно�операційній готовності особистості до виконання ус�
пішної, продуктивної та ефективної професійної діяльності з 
використанням засобів іноземної мови або в умовах іншомов�
ної культури та забезпечує можливість ефективної взаємодії з 
навколишнім середовищем. Мовленнєва компетенція особис�
тості реалізується у виконанні різних видів мовленнєвої діяль�
ності, а саме: сприймання, усвідомлення, відтворення (усне чи 
письмове). 

У сучасних психологічних дослідженнях іншомовне професій�
не спілкування розглядається як знання мови, високий рівень 
практичного володіння як вербальними, так і невербальними її 
засобами, а також досвід володіння мовою на варіативно�адап�
тивному рівні залежно від конкретної мовленнєвої ситуації [11] 
. 
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Мета статті. Метою, яку ми ставимо в цій статті, є дослідження 
значення іншомовного мовлення за фахом для студентів у про�
цесі оволодіння спеціальністю. 

Об’єктом дослідження є чинники вивчення іноземної мови у 
студентів немовних спеціальностей та формування іншомовної 
компетентності. 

Ми вважаємо, що важливим структурним компонентом про�
фесійної компетентності є іншомовне мовлення, що є якісною 
характеристикою особистості фахівця та охоплює сукупність на�
уково�теоретичних знань, практичних умінь і навичок у сфері 
здійснення професійної комунікації, досвід здійснення професій�
ної взаємодії, стійку мотивацію професійного спілкування. Але, 
на жаль, поки що у вищому немовному навчальному закладі на�
вчання іноземної мови студентів здійснюється фактично окремо 
від формування професійної компетентності майбутніх фахівців. 

На основі здійсненого теоретичного аналізу проблеми можна 
стверджувати, що професійне спілкування між студентами іно�
земними мовами виступає передусім як здатність здійснювати 
комунікативну мовленнєву поведінку згідно із завданнями гіпо�
тетичних ситуацій іншомовного спілкування. У вивченні інозем�
ної мови відтворюється зовнішня, знакова подібність, а не ціліс�
ний зміст професійної діяльності, пов’язаної з використанням 
іноземної мови. Як наслідок, завдання формування у студента 
вищого немовного навчального закладу такої професійної ком�
петентності, в структуру якої було б органічно інтегровано ін�
шомовну компоненту, залишається нерозв’язаним. 

Отже, іншомовне мовлення — це комплекс знань, умінь, на�
вичок, які дозволяють успішно використовувати іноземну мову 
як у професійній діяльності, так і для самоосвіти і саморозвитку 
особистості. 

Навчання іноземної мови майбутніх фахівців повинно розгля�
датись крізь призму їхньої подальшої професійної діяльності. Важ�
ливим завданням навчання іноземної мови за професійним спря�
муванням є формування спеціалізованої компетенції у сферах 
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професійного та ситуативного спілкування, оволодіння новітньою 
фаховою інформацією через іноземні джерела. Тому іншомовне 
мовлення слід розглядати як у широкому, так і у вузькому зна�
ченнях: у широкому — воно складається із мовної, мовленнєвої, 
соціокультурної, соціолінгвістичної, дискурсивної та стратегічної 
компетенції; у вузькому — як практичне опанування учнями 
мовленнєвими уміннями на рівні, достатньому для здійснення 
іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяль�
ності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі в типових ситуаціях. 

Ефективність формування іншомовного мовлення обумовле�
на рядом психологічних та педагогічних факторів, які можна ви�
значити як суттєві обставини, що впливають на успішність роз�
витку спілкування у майбутніх спеціалістів. Фактори успішності 
базуються на структурі навчальної діяльності, яка дозволяє іден�
тифікувати їх з її структурними компонентами створення умов 
для розвитку внутрішньої мотивації до спілкування, удоскона�
лення навчально�виховного процесу за рахунок включення сту�
дентів у процес обговорення конкретних ситуацій з їх фахової 
діяльності. 

На формування психологічної готовності старшокласників до 
спілкування іноземною мовою впливають як умови навчання, 
так і індивідуально�психологічні, вікові особливості учнів. Ми 
поділяємо думку С. Бучацької про те, що варто створювати такі 
умови, за яких учень був би суб’єктом навчальної діяльності, її 
активним учасником і творцем; коли навчання сповнюється осо�
бистісного, професійно спрямованого змісту, а навчальні завдан�
ня включають різноманітні аспекти його майбутньої фахової діяль�
ності та стають певним підготовчим етапом трудової діяльності [3]. 

На нашу думку, термін «оволодіння іноземною мовою» ви�
значає здатність особистості адекватно формувати той чи той 
зміст засобами мови, а «вивчення» чи «засвоєння» — як будь�
яку форму активності суб’єкта з оволодіння іноземною мовою 
як засобом і способом вираження думки. 
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Враховуючи важливість якостей, що сприяють успішному ово�
лодінню іноземною мовою, на навчальних заняттях при вивчен�
ні певного лексичного матеріалу слід навчити студентів способів 
самостійної роботи по оволодінню іншими лексичними елемен�
тами, діяти продумано, послідовно, системно, формувати само�
стійність у роботі над мовою, формувати позитивний «Я�образ», 
упевненість у своїх силах, розвивати професійну компетентність, 
сприяти особистісному розвитку, підтримувати прагнення до ак�
тивної спільної роботи студентів тощо. Значна роль у вирішенні 
цих завдань належить викладачеві. 

Важливе значення у вивченні іноземної мови має усвідомлен�
ня загальнолюдських цінностей, що сприяє поглибленню уявлень 
про актуальні проблеми соціально�політичного життя, отримання 
інформації про пам’ятки історії та твори мистецтва. Вивчаючи 
мову іншої країни, учні порівнюють отриману інформацію з жит�
тям рідної країни, що сприяє діалогу культур. Також процес ви�
вчення іноземної мови є важливим засобом підготовки старшо�
класників до практичної діяльності, оскільки практичні завдання 
є основою підготовки до будь�якого виду професійної діяльнос�
ті, де комунікативний аспект має велике значення як у процесі 
праці, так і у процесі особистісного зростання. 

Виходячи з викладеного, сформувати належний рівень готов�
ності старшокласників до оволодіння іноземними мовами в по�
дальшій професійній підготовці можна лише у діяльності та з 
урахуванням особливостей розвитку особистості. Оволодіння іно�
земною мовою — це активна форма володіння умінням викорис�
товувати іноземну мову під час спілкування. 

Вивчення іноземної мови є важким процесом, що вимагає 
терпіння, великої концентрації та впевненості в успішності його 
завершення. Тому щоб домогтися результатів у вивченні інозем�
ної мови, необхідна відповідна мотивація, адже без неї бажання 
зникає дуже швидко і процес вивчення мови втрачає ефектив�
ність. Тобто необхідне чітке розуміння того, для чого це потріб�
но та які нові можливості можуть відкритися завдяки знанням 
іноземних мов. 
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Психологічні проблеми, що є у системі вищої освіти, різно�
манітні. Це й адаптація до навчання в нових умовах, і налаго�
дження міжособистісних стосунків, і формування психологічної 
готовності до майбутньої професії, і безліч особистісних проблем 
тощо. Ігнорування чи поверхневе вирішення цих проблем нега�
тивно позначається як на ефективності навчально�виховного про�
цесу в цілому, так і на якості оволодіння кожним студентом іно�
земних мов за фахом зокрема. 

Під час навчання у вищих навчальних закладах здійснюються 
професійна ідентифікація і професійна адаптація майбутнього 
спеціаліста, що є найважливішим аспектом для розвитку осо�
бистості фахівця у будь�якій сфері діяльності. В результаті чого 
вивчення іноземної мови набуває особистісного смислу в залеж�
ності від того, якою діяльністю інтегровані мовні знання, що 
отримуються [9; 10]. 

Завданням нашого дослідження був аналіз основних психоло�
гічних чинників, які необхідно враховувати в процесі навчання 
іноземних мов з метою подальшого формування у студентів пер�
шого курсу високого рівня іншомовної комунікативної компе�
тенції. 

Виклад методики і результатів дослідження. Дослідження здій�
снювалось на основі розроблених нами анкет, спрямованих на 
вивчення готовності особистості до спілкування іноземними мо�
вами у майбутньому, зокрема в професійній діяльності, вияв�
лення ставлення першокурсників до вивчення іноземної мови у 
ВНЗ та мотивації студентів до спілкування іноземними мовами 
за фахом. 

В опитуванні взяли участь 85 студентів перших курсів немов�
них спеціальностей Університету «Україна» (облік та аудит, пси�
хологія, фізична реабілітація, соціальна робота, журналістика, ви�
давнича справа та редагування, комп’ютерні технології та мережі, 
дизайн, технологія харчування). 

Результати нашого дослідження свідчать про те, що знання 
іноземної мови у студентів немовних спеціальностей у вищому 
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навчальному закладі набагато гірші, ніж у студентів, які вивчають 
іноземні мови як фахові. Для студентів немовних спеціальнос�
тей характерна низька культура мови, невміння чітко, грамотно 
формулювати свої думки, працювати з науковою літературою. 
Тобто навчання іноземної мови студентів немовних спеціаль�
ностей проходить набагато складніше, а його результати менш 
помітні, ніж результати студентів філологічних факультетів. 

Разом з тим більшість студентів визнають необхідність воло�
діння мовою, мова їм цікава, але процес її вивчення пов’язаний 
з певними труднощами, які в подальшому не дають можливості 
розвиватися мовним умінням і навичкам, не пробуджують у них 
бажання вивчати іноземну мову. 

Результати проведеного нами опитування свідчать, що 80,2% 
випускників шкіл планують продовжити навчання у ВНЗ з ура�
хуванням подальшого оволодіння іноземними мовами за фахом. 
На жаль, майже кожен другий випускник старшої школи не має 
достатніх знань про свої професійні нахили, що, в свою чергу, 
призводить до несформованості адекватного професійного само�
визначення. А це, відповідно, призводить до нерозуміння важ�
ливості оволодіння певними навчальними дисциплінами, зок�
рема й іноземними мовами. 

За результатами нашого дослідження ми бачимо, що більшість 
студентів позитивно ставляться до вивчення іноземної мови, 
оскільки вони визначилися з майбутньою професією та розумі�
ють роль іншомовного мовлення для оволодіння фахом. Студенти 
немовних спеціальностей вважають, що на їхньому факультеті не�
достатня кількість годин з іноземної мови в навчальному плані. 
Також, на думку першокурсників, у них різний рівень володіння 
іноземними мовами, оскільки групи у ВНЗ формуються за спе�
ціальністю, а не за рівнем знань з іноземної мови, а це, в свою 
чергу, знижує інтерес до оволодіння іноземними мовами у ВНЗ. 

Отже, основними об’єктивними труднощами можна назвати: 
недостатньо свідомий й адекватний вибір професії, недостатній 
рівень сформованості навичок комунікативної компетенції ще 
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в школі, відсутність у студентів реального іншомовного оточен�
ня, недостатню кількість годин у програмі немовних спеціаль�
ностей тощо. 

Важливим фактором впливу на думку старшокласників щодо 
вибору майбутньої професії є поради батьків. Половину опита�
них старшокласників саме батьки зорієнтували на ті дисциплі�
ни, які важливі для вступу у ВНЗ або корисні для майбутньої 
професії. 

Щодо причин відсутності інтересу до занять з іноземної мо�
ви у студентів ВНЗ немовних спеціальностей, то вони передусім 
обумовлені тим, що студенти�першокурсники мають різну ба�
зову підготовку з іноземної мови. Тому студенти з достатньою 
підготовкою після школи, не відчуваючи труднощів у засвоєнні 
матеріалу, втрачають інтерес до предмета, а студенти, які слабо 
засвоїли базовий шкільний курс, відчуваючи значні труднощі в 
подоланні відставання, теж втрачають зацікавленість. Вони зне�
вірюються у своїх здібностях, очікують невдач, відчувають «ску�
тість», страх помилок, не здатні подолати різні психологічні 
бар’єри тощо. 

Результати нашого опитування студентів�першокурсників свід�
чать, що у 59,4% із них сильно виражене бажання вивчати іно�
земні мови, у 34,4% — середньо виражене і слабо виражене лише 
у 6,2% студентів. Для з’ясування задоволеності студентів першо�
го курсу рівнем знань з іноземної мови їм було запропоновано 
оцінити свій рівень володіння іноземними мовами. В результаті 
46,6% опитуваних свій рівень володіння іноземними мовами оці�
нюють як середній, 25,3% — вище середнього, 20,5% — нижче 
середнього і тільки 7,6% — як високий. 

Загалом студенти відзначають покращення своїх знань з іно�
земної мови за фахом під час навчання у ВНЗ, оскільки зі всту�
пом у ВНЗ вони пов’язують зміну свого ставлення до оволодіння 
іноземними мовами за фахом. Значна частина студентів�першо�
курсників немовних спеціальностей (28,7%) вважають, що саме 
недостатня кількість годин з предмета «Іноземна мова» є основ�
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ною причиною, яка заважає їм повною мірою оволодівати іно�
земними мовами. Другою за значущістю причиною (26,2%) є їхня 
завантаженість з фахових предметів, що не дозволяє приділяти 
достатньої уваги вивченню іноземних мов. Для 19,5% першокурс�
ників недостатнім для продовження вивчення іноземних мов за 
фахом у ВНЗ є рівень знань з іноземної мови, отриманий у школі, 
а 14,4% опитаних студентів відмітили, що у них недостатня мо�
тивація щодо вивчення іноземних мов за фахом, оскільки вони 
не пов’язують знання з іноземної мови з майбутнім фахом. 

Щодо побажань самих студентів молодших курсів стосовно 
змін у ВНЗ в процесі оволодіння іноземними мовами, то вони 
вказали на такі чинники: «частіше організовувати зустрічі з но�
сіями мови» (34,25%); «систематизація підручників» (29,30%); 
«використання автентичної іноземної літератури на заняттях з 
іноземної мови» (21,1%); «покращити методи подання матеріа�
лу на заняттях з іноземної мови» (15,15%).  

За результатами отриманих відповідей ми виділили три групи 
серед першокурсників, що характеризуються різним ставленням 
до вивчення іноземної мови у ВНЗ. Порівнявши їх, ми отрима�
ли такі дані: у 67,5% студентів підвищився інтерес до освоєння 
професії після вступу до університету, вони також розуміють роль 
іноземної мови для оволодіння фахом; 13,2% студентів негативно 
ставляться до оволодіння іноземними мовами; у 19,3% нейтральне 
ставлення до вивчення іноземної мови. Також, на думку студентів, 
у них різний рівень володіння іноземними мовами пов’язаний з 
тим, що групи в університеті формуються за спеціальністю, а не 
за рівнем знань з іноземної мови, а це, в свою чергу, знижує ін�
терес до оволодіння іноземними мовами. 

Найбільш ефективними та цікавими, на думку студентів мо�
лодших курсів, завданнями, як зазначили 83,92% студентів, є 
творчі завдання та такі, що пов’язані з життєвим досвідом, а та�
кож групові форми роботи з виконання спонтанних, імпровізо�
ваних завдань, що сприяють кращому запам’ятовуванню, з вико�
ристанням наочних засобів, особливо заняття в ігровій формі. 
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Аналіз результатів анкетування та бесід зі студентами молод�
ших курсів дали змогу виявити специфіку процесу оволодіння іно�
земної мови та встановити необхідність у підвищенні мотивацій�
ного компоненту, особливо пізнавальних ресурсів студентів. При 
цьому студенти висловлюють бажання щодо створення реальних 
ситуацій, наближених до життя, що сприяє також виникненню 
почуттів, переживань, різних асоціацій. 

Виявлені в ході дослідження психологічні особливості прояву 
мотивації навчання в юнацькому віці свідчать про необхідність 
цілеспрямованої роботи з підвищення її рівня у студентів пер�
ших курсів. 

Розробляючи технологію формування готовності студентів до 
іншомовного спілкування, ми прагнули дотримуватися ряду ви�
мог, виконання яких стимулювало б у студентів потребу в іншо�
мовному спілкуванні: довірливість у спілкуванні, розкутість у 
комунікативних діях, уміння слухати співрозмовника, взаємос�
півчуття та взаємопідтримку в комунікативних ситуаціях, реаль�
ний психологічний контакт, що забезпечує на занятті атмосферу 
довіри, емоційного благополуччя, впевненості у власних можли�
востях та здібностях. 

З метою прискорення розвитку мовленнєвих здібностей сту�
дентів слід вводити різні ситуації, пов’язані з їхньою життєдіяль�
ністю, особливо професійно спрямовані: призначити чи скасу�
вати зустріч, уточнити час ділової зустрічі, погодитися з чимось, 
висловити незгоду з певним твердженням, прийняти чи відхи�
лити пропозицію. 

Під час організації іншомовного спілкування ми акцентували 
увагу на системі підготовлених завдань, яка поєднує в собі різні 
види іншомовної комунікативної діяльності та повинна бути мо�
рально вмотивованою комунікативною діяльністю та осмисле�
ною і прийнятою її учасниками. Оскільки процес становлення 
майбутніх спеціалістів суто індивідуальний, то всі зміни, як і до�
свід іншомовного спілкування, опосередковуються самоставлен�
ням, комплексними уявленнями про себе, адже на успішність 
оволодіння іноземними мовами, окрім морально�психологічного 
клімату на заняттях та міжособистісних взаємостосунків, впливає 
рівень сформованості когнітивної, поведінкової, самооціночної 
складових самосвідомості. 
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Як свідчать результати дослідження, результатом надання до�
помоги у вирішенні психологічних проблем студентів першого 
курсу університету є зміна їх «Я�концепції». Ми визначили три 
необхідні умови особистісних змін у процесі психологічного кон�
сультування людини: 1) самооцінка самовиховання; 2) міжосо�
бистісні відносини в навчальному колективі; 3) емпатія. 

Головна мета розвитку «Я�концепції» полягає в переході від 
зовнішніх умов, що сприяють підвищенню самооцінки, до внут�
рішніх, які регулюють розвиток позитивного самосприйняття. 
Студенти мають розвивати в собі навички самосхвалення, бо з 
більшою кількістю позитивних висловлювань в адресу своїх ре�
альних успіхів формуватиметься сильніша та позитивніша «Я�
концепція». 

Ознайомлення з професійною лексикою є важливим чинни�
ком у процесі адаптації студентів�першокурсників. Зазвичай сту�
дент намагається обрати таку професію, яка дозволить йому з 
часом застосувати, реалізувати набуті знання як професійні, так 
і іншомовні здібності, відповідатиме його інтересам, психологіч�
ним особливостям. Правильно обрана професія також є неод�
мінною умовою успішної адаптації студентів молодших курсів 
до оволодіння іноземними мовами за фахом. Адже, якщо вибір 
професії невдалий, тобто не відповідає ні здібностям, ні нахилам 
особистості, вивчення іноземної мови у ВНЗ не буде успішним. 

Висновки 
Рівень знань іноземної мови особистості потрібно розглядати 

як важливий показник успішності діяльності сучасного фахівця, 
як результат його навчання у ВНЗ. 

Готовність студентів до вивчення іноземної мови за фахом, на 
нашу думку, характеризується системою здібностей особистості, 
а саме: здатність до самовдосконалення володіння іноземною мо�
вою, розуміння звичаїв та культур інших країн, здатність спіл�
кування з іноземними спеціалістами особисто, без перекладача, 
бажання продовжувати навчання за кордоном, уміння викорис�
товувати знання іноземної мови на практиці, спілкуючись з іно�
земними колегами. 
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Вивчення іноземної мови відіграє велике значення для про�
фесійного спілкування у вищому немовному закладі та впливає 
на підготовку студентів до ефективної комунікації у їхньому про�
фесійному середовищі. Тому одним із головних завдань вищого 
навчального закладу має бути надання допомоги першокурсни�
кам як у професійній адаптації, так і у вивченні іноземної мови 
за фахом. 

Формування особистості студента успішно здійснюється в тому 
разі, якщо воно ґрунтується на інтересах, нахилах та здібностях 
молодої людини до певної професії. Якщо учень (випускник 
школи) ще до вступу у ВНЗ свідомо прийняв рішення про вибір 
ним професії, усвідомив її значення, її позитивні та негативні 
сторони, вимоги, які вона висуває, то навчання у ВНЗ буде ці�
леспрямованим і продуктивним, тобто адаптація здійснювати�
меться без особливих проблем. 

Розглядаючи мотивацію як важливий компонент процесу ово�
лодіння іншомовним спілкуванням, слід пам’ятати, що вона від�
носиться до суб’єктивних якостей особистості, визначається її 
особистими спонуканнями, пристрастями і потребами, тому ви�
кладач повинен вплинути на неї лише опосередковано, створю�
ючи передумови, на основі яких у студентів�першокурсників ви�
никає особиста зацікавленість у роботі. І якщо сприятливі умови 
створено, то до вивчення іноземної мови студентів спонукатиме не 
так потреба знати мову, як задоволення від процесу її вивчення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВО 

ОСІБ З ГЛИБОКИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ 
 

FEATURES OF INTEGRATION INTO SOCIETY 
PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENTS 

 
У статті аналізуються закономірності, процеси та особливості 

інтеграції в суспільство людей з глибокими порушеннями зору. Під!
креслюється, що на процес інтеграції в суспільство людей з обме!
женими фізичними можливостями значний вплив мають концеп!
туальні моделі сприйняття різних дефектів, які домінують у тому 
або іншому соціумі. Існують різні концептуальні моделі інвалідно!
сті, такі як: моральна (релігійна) модель, медична, реабілітаційна 
(модель функціональної обмеженості), економічна, соціальна, модель 
незалежного життя, психосоціальна, культурна, модель людської 
різноманітності. Останнім часом усе більшого поширення набуває 
концепція «незалежного життя інвалідів», заснована на реалізації 
прав людини з інвалідністю на самостійне незалежне життя як 
повноцінного члена суспільства, що базується на ідеї рівноправного 
включення людини з обмеженими фізичними можливостями в усі  
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сфери життя суспільства. Інтеграція в суспільство розглядається 
як закономірний етап розвитку, пов’язаний у будь!якій державі світу, 
у тому числі й в Україні, з переосмисленням суспільством і держа!
вою свого відношення до людей із глибокими порушеннями зору, ви!
знанням їх прав щодо надання рівних з іншими можливостей у різ!
них галузях життя. Однак сучасний стан системи фахової освіти 
й соціального захисту осіб із порушеннями зору не можна назвати 
благополучним, оскільки виникнення нових соціальних проблем усклад!
нює процеси адаптації, реабілітації й інтеграції в суспільство осіб 
з порушеннями зору. Тому необхідний новий соціально!психологічний 
підхід до здійснення цих процесів і становлення особистості незря!
чого. 

 
Ключові слова: інтеграція в суспільство, люди з порушеннями 

зору, концептуальна модель, адаптація, реабілітація. 
 
This article analyzes the patterns, processes, and features integration 

into society of people with profound visual impairment. It is emphasized 
that district and the process of social integration of people with disabili!
ties have a significant impact conceptual model of perception of different 
defects that dominate in a particular society. There are various concep!
tual models of disability, as moral (religious) model, medical, rehabilita!
tion (functional limitations of the model), economic, social, independent 
living model, psychosocial, cultural, model of human diversity. Recently 
more and more prevalent concept of "independent living with disabili!
ties", based on the realization of the rights of persons with disabilities to 
independent independent life as a full!fledged member of society, which 
is based on the idea of equal rights included with disabilities into all as!
pects of society. The integration in society seen as a natural stage of de!
velopment, linked to the in any country of the world, including in Ukraine, 
with a reinterpretation of society and the state of his relationship to peo!
ple with profound visual impairment, recognition of their rights, to pro!
vide equal opportunities with others in various fields life. However, the 
current state of the system of professional education and social protection 
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of persons with visual impairments can not be considered especially safe 
because the rise of new social problems difficult process of adaptation, 
rehabilitation and social integration of people with visual impairments. 
Therefore, a new social!psychological approach to the implementation of 
these processes of identity formation and blind. 

 
Keywords: integration into society, people with visual impairments, 

conceptual model, adaptation, rehabilitation. 
 
В статье анализируются закономерности, процессы и особенно!

сти интеграции в общество людей с глубокими нарушениями зре!
ния. Подчеркивается, что на процесс интеграции в общество лю!
дей с ограниченными физическими возможностями значительное 
влияние имеют концептуальные модели восприятия разных дефек!
тов, которые доминируют в том или другом социуме. Существует 
ряд концептуальных моделей инвалидности: моральная (религиозная) 
модель, медицинская, реабилитационная (модель функциональной 
ограниченности), экономическая, социальная, модель независимой 
жизни, психосоциальная, культурная, модель человеческого разно!
образия. В последнее время все большее распространение получает 
концепция «независимой жизни инвалидов», основанная на реали!
зации прав человека с инвалидностью на самостоятельную неза!
висимую жизнь как полноценного члена общества, которая бази!
руется на идее равноправного включения человека с ограниченными 
физическими возможностями во все сферы жизни общества. Ин!
теграция в общество рассматривается как закономерный этап 
развития, связанный в любом государстве мира, в том числе и в 
Украине, с переосмыслением обществом и государством своего от!
ношения к людям с глубокими нарушениями зрения, признанием их 
прав относительно предоставления равных с другими возможнос!
тей в разных областях жизни. Однако современное состояние си!
стемы специального образования и социальной защиты людей с нару!
шениями зрения нельзя назвать особенно благополучным, поскольку 
возникновение новых социальных проблем усложняет процессы адап!
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тации, реабилитации и интеграции в общество таких индивидов. 
Поэтому необходимо развивать новый социально!психологический 
подход к осуществлению этих процессов и становлению личности 
незрячего. 

 
Ключевые слова: интеграция в общество, люди с нарушения�

ми зрения, концептуальная модель, адаптация, реабилитация. 
 
Процеси інтеграції людей з обмеженими фізичними можли�

востями беруть свій початок з моменту виникнення людського 
суспільства. 

Протягом історії простежується залежність соціальних аттитю�
дів від конкретного історичного періоду, від ціннісних орієнта�
цій, що домінують, політичних установок, соціально�економіч�
ного устрою держави. 

Як зазначають такі вчені, як Н. Агєєва, Л. Вавіна, І. Волкова, 
Т. Єгорова, А. Колупаєва, І. Лукомська, Ю. Моздокова, Є. Синьо�
ва, М. Соловйов, Л. Шипіцина, якщо на ранніх етапах людської 
історії в різних регіонах світу можна відзначити лише окремі 
епізодичні випадки інтеграції людей із обмеженими фізичними 
можливостями у соціум, то сьогодні процес інтеграції таких осіб 
перетворився у світовий рух і регулюється законодавчими акта�
ми в межах державної соціальної й освітньої політики. 

Інтеграція в суспільство розглядається також як центральне 
структурне поняття, що зумовлює на сучасному етапі тенденцію 
розвитку теорії й практики фахової освіти як процес, засіб та 
результат супроводу дітей і дорослих з обмеженими фізичними 
можливостями в їх соціалізації й самореалізації. 

Метою статті є теоретичний аналіз концептуальних моделей 
сприйняття різних фізичних обмежень та людей з глибокими по�
рушеннями зору в суспільстві. 

На різних етапах розвитку цивілізації у суспільстві були неод�
нозначні критерії оцінки людської неповноцінності. Якщо про�
аналізувати особливості ставлення до людей з обмеженими фі�
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зичними можливостями первісного суспільства, можна поміти�
ти, що в умовах постійної боротьби з природними силами вижи�
вали найсильніші групи й індивіди. Володіючи примітивними 
знаряддями праці, люди боролися за виживання, тоді як особи з 
фізичними порушеннями не мали такої можливості і тому, вна�
слідок непристосованості до боротьби за існування, найчастіше 
гинули. Якщо ж рівень розвитку продуктивних сил був настільки 
мінімальний, що люди не мали надлишкового продукту праці, то 
вони шукали спосіб звільнити себе від тягаря, тобто осіб, неспро�
можних добувати їжу. На рівні мікрогрупи (родини) зі сліпотою 
були пов’язані значні утруднення, а виховання сліпонародженої 
дитини ставало найтяжчим тягарем. Тому подолання означених 
проблем найчастіше вирішувалося превентивно і найпримітив�
нішим чином — від сліпонароджених дітей позбувалися фізич�
но. Подібне явище було звичайним не тільки в період виник�
нення доісторичних культур, а й у більш пізні історичні часи. 

Питання про інтеграцію в суспільство людей із обмеженими 
фізичними можливостями варто розглядати у ракурсі еволюції 
суспільного ставлення до проблем таких осіб, яка завжди відзна�
чалася протиріччям у різних соціокультурних середовищах. 

На думку Н. Малофєєва [4], яку підтримує й В. Гудоніс [2], 
ставлення до людей з порушеннями здоров’я у суспільстві ви�
значається низкою чинників, серед яких головними є рівень роз�
витку продуктивних сил суспільства, система економіки, харак�
тер виробничих відносин, а також ряд надбудовних факторів, 
таких як політичні, моральні, релігійні, філософські й інші погля�
ди суспільства. В основу періодизації Н. Малофєєва покладено 
історичні прецеденти істотної зміни ставлення держави до осіб 
з обмеженими фізичними можливостями порівняно з поперед�
нім історичним періодом. Отже, згідно з авторською періодиза�
цією історії відносин «нормального» людства до людей «з дефек�
том» вони змінювалися протягом п’яти етапів, що охоплюють 
період з ІХ століття до н. е. до наших днів. 
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Вважаємо за доцільне закцентувати увагу на тому, що залежно 
від соціально�історичного досвіду народів та їх повсякденного 
життя проблеми людей з глибокими порушеннями зору визна�
чаються з позиції соціокультурного підходу. Як влучно зауважує 
Є. Лоторева, можна виділити два основні типи суспільного сприй�
няття: західний і східний. 

До західного типу відносять європейську, американську й схід�
ноєвропейську традицію соціокультурного сприйняття незрячих, 
активної форми вирішення їх проблем. Цей тип соціокультурного 
сприйняття людей з порушеннями зору заснований на християн�
ських традиціях і світоглядах. У західному сприйнятті цих осіб 
переважає раціоналізм й індивідуалізм. 

У свою чергу у східній (азійській, індійській) традиції люди з 
порушеннями зору сприймаються як елемент сімейних і клано�
вих зв’язків, має цінність не стільки окрема особистість, а важ�
ливість насамперед збереження й розвитку відносин усередині 
малої групи, якою є родина в східному розумінні [3]. 

На наш погляд, життєво важливою і загальнозначущою для 
усіх незрячих є проблема соціальної інтеграції, взаємодії із сус�
пільством, незважаючи на рівень зору. 

У своїх працях Л. Виготський розкрив теоретичну неспромож�
ність біологізаторського підходу до розуміння ролі дефекту в ста�
новленні незрячої особистості, сформулював закони психічного 
розвитку таких осіб, які стали основою для сучасної тифлопси�
хології. Доведено часом важливість твердження Л. Виготського 
про те, що за допомогою спеціальних методів можуть бути зняті 
негативні вторинні зміни психіки, для чого необхідні сприятли�
ві соціальні умови й мобілізація компенсаторних можливостей 
особистості [1]. 

Історична практика свідчить про те, що було здійснено ди�
ференціацію дітей із глибокими вадами зору з урахуванням ха�
рактеру й рівня порушення зору. З’явилися школи окремо для 
сліпих та слабкозорих дітей. Така система ізолювала дітей від 
суспільства в особливий мікросоціум, оскільки провідним типом 
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закладу став інтернат. На території СНД в цілому і в Україні зо�
крема така система прийняла більш чітку межу на відміну від 
Західної Європи, оскільки, потрапивши до спеціальної школи�
інтернату, діти ставали ізольованими від родини, зрячих одно�
літків, громадських організацій тощо. 

Надзвичайно влучною видається думка Л. Виготського про те, 
що спеціальна школа створює систематичний відрив від нормаль�
ного середовища, ізолює незрячого й поміщає його до вузького 
замкненого світу, де все пристосоване до дефекту, розраховане 
на нього, нагадує його. Це штучне середовище не має нічого 
спільного з тим нормальним світом, у якому доведеться жити не�
зрячому в дорослому житті. У спеціальній школі сліпота не до�
лається, а лише посилюється [1]. 

Тут буде доречним нагадати, що у теорії особистості, розроб�
леній А. Адлером, підкреслюється унікальність особистості й 
творчих властивостей людського «Я» (мотивів, рис характеру, цін�
ностей). Автор вважав, що розвиток особистості детермінується не 
біологічними особливостями, а розглядається передусім через 
призму соціальних відносин. Відчуття ж дефективності органів 
стає для людини постійним стимулом до розвитку психіки [0]. 

У працях Є. Агєєва, О. Литвака, І. Моргуліса, В. Феоктистової 
та ін. відзначається, що реабілітація покликана відновити пере�
рвані і втрачені зв’язки у соціальному середовищі, скорегувати 
й скомпенсувати пізнавальну діяльність в умовах сенсорної де�
привації. У результаті відновлюється соціальний і психічний ста�
тус особистості людини з порушеннями зору, яка може інтегру�
ватися в суспільство. 

Деякі вчені вважають досить благополучним періодом у со�
ціальній адаптації й реабілітації незрячих 60–90�ті роки XX сто�
ліття. Відмінною рисою цього етапу є широка діяльність закла�
дів незрячих, які вирішують актуальні питання професійної й 
соціальної реабілітації випускників шкіл для сліпих дітей. Од�
нак, ми вважаємо, що у цей період інтеграції незрячих у середо�
вище зрячих практично не відбувалося, адже люди з глибокими 
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порушеннями зору навчалися у спеціальних інтернатах, праце�
влаштовувалися в системі Українського товариства сліпих і на�
віть жили у спеціально відведених будинках, де проживали ли�
ше незрячі й слабкозорі. 

На процес інтеграції в суспільство людей з обмеженими фі�
зичними можливостями значний вплив мають концептуальні мо�
делі сприйняття різних дефектів, які домінують у тому або іншому 
соціумі. Є різні концептуальні моделі інвалідності, як: моральна 
(релігійна) модель, медична, реабілітаційна (модель функціональ�
ної обмеженості), економічна, соціальна, модель незалежного жит�
тя, психосоціальна, культурна, модель людської різноманітності. 

Ми поділяємо думку дослідників, які згруповують ці моделі ін�
валідності таким чином: 

1) «традиційна» модель, яка включає в себе класичну медич�
ну, реабілітаційну й економічну моделі, тобто «медичний» під�
хід до інвалідності; 

2) «нова» (посттрадиційна) модель — «соціальний» підхід до 
інвалідності; 

3) «новітня» парадигма інвалідності. 
Ця класифікація відображає не тільки історичні аспекти у роз�

витку поглядів на інвалідність, а й має під собою практичну спря�
мованість [5]. 

Релігійна, медична, реабілітаційна й економічна моделі акцен�
тують увагу саме на обмеженнях (фізичних, психічних, матеріаль�
них, юридичних) людини, що ускладнюють, або й унеможлив�
люють самостійне життя і самореалізацію в суспільстві. Так, 
медична модель акцентує увагу на нездоров’ї людини, економіч�
на — на нездатності до праці, модель функціональної обмеже�
ності — на нездатності взагалі. У зв’язку із цим згадані моделі 
інвалідності можна віднести до «традиційної» парадигми інва�
лідності, що мала вплив як на визначення самої інвалідності та 
її сприйняття суспільством, так і на конструювання національ�
них концепцій соціальної політики в галузі інвалідності. Озна�
чені концепції спрямовані на відокремлення інвалідів від суспі�
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льства, а не на повноцінне інтегрування їх у соціум. Це, у свою 
чергу, призводить до створення бар’єрів спілкування між здо�
ровими членами суспільства й інвалідами, заохочення пасивної 
соціальної поведінки інвалідів, зниження їх статусу на ринку праці. 

У той же час соціальні моделі інвалідності відображають пос�
тупову відмову від стереотипних підходів, надання можливості 
повноцінної інтеграції в соціум, змінення ставлення суспільства 
до проблем інвалідності. Політика інвалідності, що базується на 
основі соціальних моделей, ідентифікується як «соціальний» під�
хід до інвалідності, альтернативний традиційним. 

Підтвердження цих міркувань знаходимо в словах Є. Тарасен�
ко про те, що залежно від ставлення до проблеми зайнятості осіб, 
які мають інвалідність, і припущення про природу інвалідності 
(моделях інвалідності) усі сучасні національні концепції соціаль�
ної політики в цій галузі можна умовно поділити на дві моделі: 
патерналістська модель соціального забезпечення та інновацій�
на модель (модель цивільних прав) [6]. 

Хотілося б зазначити, що в нашій державі, з одного боку, як 
пріоритетна концепція соціальної політики є спроба реалізації 
моделі цивільних прав. З другого боку — українська соціальна 
політика здебільшого орієнтована саме на відмінності здоров’я, 
а не на інтеграцію в суспільство. 

Останнім часом усе більше поширення отримує концепція «не�
залежного життя інвалідів», заснована на реалізації прав людини 
з інвалідністю на самостійне незалежне життя як повноцінного 
члена суспільства, що базується на ідеї рівноправного включен�
ня людини з обмеженими фізичними можливостями в усі сфе�
ри життя суспільства. Його аналізу приділяли увагу Т. Єгорова, 
О. Денисова, Л. Шипіцина, Є. Ярська�Смирнова та інші. 

Рух незалежного життя визначається як соціальний рух, що 
виступає за самоорганізацію і самодопомогу, реалізацію громад�
ських прав і поліпшення якості життя людей з обмеженими фі�
зичними можливостями. Це передбачає оптимізацію відносин у 
системі «інвалід – середовище – суспільство». 
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В аналізі зростаючої активності інвалідів в останні десятиліт�
тя терміни «права інвалідів» і «незалежне життя» використову�
ються як взаємозамінні. Будучи тісно пов’язаним із рухом за 
цивільні права інвалідів, рух незалежного життя все ж відрізня�
ється від нього турботою про поліпшення якості повсякденного 
життя людей з інвалідністю. 

Передумовами формування руху незалежного життя було, по�
перше, відчуття спільноти, що виникло в інвалідів, які перебува�
ли у реабілітаційних центрах і спеціальних школах, а по�друге, 
підвищення рівня забезпечення інвалідів пільгами і послугами, та�
кими як пенсії, реабілітація, освіта, створення державних органі�
зацій, які здійснювали опіку над такими людьми. У США після 
Другої світової війни з’явилися перші фільми, які демонстрували 
образ самостійного життя інвалідів. Невеликі послуги, які вони 
отримували, дозволяли переосмислювати процес дискримінації 
інвалідів саме як соціальну, а не особисту проблему. У Латинсь�
кій Америці, Іспанії, Португалії, Африці й Азії цей етап настав 
у 60�ті роки минулого століття. У найменш індустріально роз�
винених країнах пільги для інвалідів були рідкістю, а реабіліта�
ційні послуги охоплювали зовсім невелику частину населення. 

Іншим важливим кроком на шляху до інтеграції стала поява 
громадських організацій, які відповідали інтересам окремих ка�
тегорій інвалідів, надавали можливість спілкуватися, отримува�
ти підтримку і допомогу. Організації сліпих були першими, які 
лобіювали програми працевлаштування і податкових пільг для 
інвалідів. Більшість організацій інвалідів є однорідними — до них 
входять особи з однаковими нозологіями. Застаріла концепція вза�
ємної підтримки заснована на тому, що саме інваліди — найкращі 
експерти з інвалідності, є наріжним каменем інтеграційного руху. 

Серед найважливіших внесків благодійних організацій в ін�
теграційний рух є те, що ці організації виступали спонсорами 
з’їздів, які стали регулярно проводитися, звертаючи увагу на фі�
зичні відмінності, налагодження стосунків з суспільством і фор�
мування почуття спільноти. 
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Зростання активності громадських організацій, які поєднують 
людей з різними видами інвалідності, є важливим кроком до ін�
шого розуміння інвалідності: медична модель поступово витіс�
няється соціальною. Інвалідність більше не розглядається як при�
ватна проблема людини, яка потребує опікування і «приведення у 
відповідність» з тим, що суспільство вважає нормою. Універсаль�
ним покажчиком стає «Символ доступності», можливості зміни 
навколишнього середовища відповідно до потреб інвалідів, здій�
снення соціальних змін на законодавчому рівні (заборони дискри�
мінації при наймі на роботу, отриманні житла й освіти, фінан�
сування послуг персональних помічників, створення доступного 
транспорту, підтримки центрів незалежного життя). Йдеться вже 
не лише про реабілітацію: акцент робиться на повноцінній уча�
сті й рівних можливостях для інвалідів. 1981 рік був оголошений 
ООН Міжнародним Роком Інвалідів, і це сприяло тому, що су�
спільство більшою мірою зацікавилося правами інвалідів та їх 
потребами, які вони самі вважають для себе необхідними. У ба�
гатьох країнах виникли національні організації, які займалися 
означеними проблемами на новому рівні. При істотній підтрим�
ці ООН було створено Міжнародну організацію інвалідів, яка 
стала ключовою у пропаганді руху до інтеграції. 

Наступний етап інтеграційного руху — це формування зв’язків 
між організаціями інвалідів різних держав, що дає можливість об�
мінюватися ідеями, ресурсами й досвідом. У Європі (у 1990 р.) 
створено «Європейську Мережу Незалежного Життя» (ENIL), яка 
на рівні Європейського Співтовариства відстоювала існування 
послуг персональних помічників і сприяла пропаганді ідей не�
залежного життя у політичних колах і урядових структурах. 

Інтеграція осіб з обмеженими фізичними можливостями в су�
спільство стає провідною тенденцією даного періоду, що базу�
ється на визнанні їх громадської рівноправності. При такому 
розумінні виділення національних, етнічних, політичних, релі�
гійних та інших меншостей, у тому числі людей з фізичними 
порушеннями, стає неприпустимим, що й фіксується законодав�
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чо на рівні світового співтовариства. Ідеї інтеграції реалізуються 
в контексті суспільного протистояння будь�якому прояву дискри�
мінації. Відбувається відмова від термінів «аномальність», «де�
фект», «інвалід», замість яких використовуються терміни «особ�
ливі потреби», «нормалізація» та інші. Нова термінологія спря�
мована на гуманізацію суспільства і відповідає основній меті 
інтеграції в суспільство людей з глибокими порушеннями зору. 

Розуміючи складність процесу зміни суспільних уявлень лише 
на підставі прийняття урядом нової соціальної політики, західно�
європейські держави розробляють програми цілеспрямованого 
формування нової суспільної свідомості за допомогою засобів ма�
сової інформації (ЗМІ), які беруть участь у процесі цілеспрямо�
ваного формування нової суспільної ідеології щодо осіб з обме�
женими фізичними можливостями. 

Свідченням того, що наша держава також долучається до ан�
тидискримінаційної соціальної політики стосовно осіб з обме�
женими фізичними можливостями, можна вважати те, що за�
кладаються основи формування нових соціокультурних норм, 
повага до відмінностей між людьми, але поки що тільки на за�
конодавчому рівні. Інтеграційні процеси в суспільстві ще тільки 
набирають обертів. Необхідно відзначити, що в Україні початок 
означених змін збігається з кардинальною зміною устрою дер�
жави, виробленням різноманітних законодавчих документів. 

Отже, пошук сучасної концептуальної соціальної інтеграції має 
йти за принципом засвоєння сучасних західних теорій щодо ін�
теграції в суспільство осіб з порушеннями зору, а також осмис�
лення та врахування особливостей України. 

Формування патернів суспільного сприйняття осіб з порушен�
нями зору має історичний характер, зумовлений еволюцією люд�
ського суспільства, що вказує на перевагу гуманного ставлення до 
незрячих, особливо в XX сторіччі. Ставлення до людини з об�
меженими фізичними можливостями в суспільстві визначаєть�
ся безліччю чинників, серед яких головними є стан економіки, 
політичні, моральні, релігійні та інші. 
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Таким чином, інтеграція в суспільство розглядається як за�
кономірний етап розвитку, пов’язаний у будь�якій державі сві�
ту, у тому числі й в Україні, з переосмисленням суспільством і 
державою свого ставлення до людей із глибокими порушеннями 
зору, визнанням їх прав щодо надання рівних з іншими можли�
востей у різних галузях життя. Водночас практична реалізація 
соціальної й освітньої інтеграції таких людей почала цілеспря�
мовано здійснюватися лише в період двох останніх сторіч. До 
цього процеси інтеграції в суспільство здебільшого розвивалися 
безсистемно, стихійно. Однак сучасний стан системи фахової 
освіти й соціального захисту осіб із порушеннями зору не можна 
назвати особливо благополучним, оскільки виникнення нових 
соціальних проблем ускладнює процеси адаптації, реабілітації й 
інтеграції їх у суспільство. Тому необхідний новий соціально�
психологічний підхід до здійснення цих процесів і становлення 
особистості незрячого. 

Список літератури: 

1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии / Адлер 
А. — М.: МПО Прагма, 1993. — 175 с. 

2. Выготский Л. С. Основы дефектологии [полное собр. соч. — т. 5] / 
Л. С. Выготский. — М.: Педагогика, 1983. — 368 с. 

3. Гудонис В. П. Основы и перспективы социальной адаптации лиц 
с нарушенным зрением / Гудонис В. П. — М.: МОДЭК, 1998. — 288 с. 

4. Лоторева Е. В. Особенности социокультурной адаптации незря�
чих людей в российском обществе: дис. … канд. соц. наук: 22.00.04 / 
Лоторева Екатерина Васильевна. — М., 2010. — 172 с. 

5. Малофеев Н. Н. Интеграция и специальные образовательные уч�
реждения: необходимость перемен / Н. Н. Малофеев, Н. Д. Шматко // 
Дефектология. — 2008. — № 2. — С. 86–94. 

6. Образовательная интеграция и социальная адаптация лиц с огра�
ниченными возможностями: [пособие для учителей, психологов и ро�
дителей детей с ограниченными возможностями] / [А. Н. Коноплева, 
Н. Г. Еленский, Л. А. Зайцева и др.] — Минск: Национальный 
институт образования, 2005. — 260 с. 

7. Тарасенко Е. А. Модели инвалидности (конструирование нацио�
нальной концепции социальной политики) / Е. А. Тарасенко // 
Управление здравоохранением. — 2003. — № 1. — 7 с. 



аспекти розвитку Розділ ІІІ 
людей з інвалідністю 

 155

Spysok literatury: 

1. Adler A. Praktika i teorija individual'noj psihologii [Practice and theory 
of individual psychology] / Adler A. — M.: MPO Pragma, 1993. — 175 s. 

2. Vygotskij L. S. Osnovy defektologii [Thae basis of defectology] [pol�
noe sobr. soch. — т. 5] / L. S. Vygotskij. — M.: Pedagogika, 1983. — 368 s. 

3. Gudonis V. P. Osnovy i perspektivy social'noj adaptacii lic s 
narushennym zreniem [The basis of social adaptation of people with visual 
impairments] / Gudonis V. P. — M.: MODJeK, 1998. — 288 s. 

4. Lotoreva E. V. Osobennosti sociokul'turnoj adaptacii nezrjachih ljudej 
v rossijskom obshhestve [The peculiarities of sociocultural adaptation of the 
blind in the Russian society]: dis. … kand. soc. nauk: 22.00.04 / Lotoreva 
Ekaterina Vasil'evna. — M., 2010. — 172 s. 

5. Malofeev N. N. Integracija i special'nye obrazovatel'nye uchrezhde�
nija: neobhodimost' peremen [Integration and special educational institu�
tions: necessity of changes] / N. N. Malofeev, N. D. Shmatko // 
Defektologija. — 2008. — № 2. — S. 86–94. 

6. Obrazovatel'naja integracija i social'naja adaptacija lic s ogranichen�
nymi vozmozhnostjami [Educational integration and social adaptation of 
people with limited possibilities]: [posobie dlja uchitelej, psihologov i rodi�
telej detej s ogranichennymi vozmozhnostjami] / [A. N. Konopleva, N. G. 
Elenskij, L. A. Zajceva i dr.] — Minsk: Nacional'nyj institut obrazovanija, 
2005. — 260 s. 

7. Tarasenko E. A. Modeli invalidnosti (konstruirovanie nacional'noj 
koncepcii social'noj politiki) [Models of disability (constructioning of the so�
cial policy concept)] / E. A. Tarasenko // Upravlenie zdravoohraneniem. — 
2003. — № 1. — 7 s. 

 
Отримано 27.01.2015 р. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Розділ ІІІ Психологічно�педагогічні 
й формування особистості 

 156

УДК 376 : 378.147 Польгун К. В., 
aспірантка Криворізького педагогічного інституту 

 
ПСИХОЛОГО+ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 
З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FUNDAMENTALS 
OF ORGANIZATION OF INCLUSIVE EDUCATION 

OF STUDENTS WITH PHYSICAL DISABILITIE 
 
Визначено психологічні характеристики, притаманні більшості 

студентів з обмеженими фізичними можливостями. Здійснено ана!
ліз особливостей навчально!пізнавальної діяльності студентів з пору!
шенням здоров’я. Розглянуто утруднення, які виникають в означе!
ної категорії студентів у процесі самостійної навчальної діяльності, 
висвітлено специфіку сприйняття ними навчальної інформації. Звер!
нено увагу на наявність комунікативних проблем в осіб з обмеже!
ними фізичними можливостями у встановленні контактів з інши!
ми людьми. Обґрунтовано необхідність урахування психологічних 
особливостей студентів з порушенням здоров’я під час організації 
процесу інклюзивного навчання, вибору форм та методів навчання. 
Наголошено, що ефективність навчального процесу, зокрема й рі!
вень навчальних досягнень студентів з обмеженням здоров’я, знач!
ною мірою залежить від характеру взаємин між викладачем та 
студентом. Сформульовано загальні рекомендації для викладача щодо 
спілкування зі студентом з обмеженими фізичними можливостями. 

 
Ключові слова: студент з обмеженими фізичними можливос�

тями, психологічні особливості, інклюзивне навчання, навчаль�
но�пізнавальна діяльність, форми та методи навчання. 
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Psychological characteristics common to most students with physical 
disabilities were determined. Analysis of peculiarities of their education 
and cognitive activity. Difficulties the aforementioned category of stu!
dents experiences during independent learning were reviewed. Peculiari!
ties of perception of teaching information in such students were high!
lighted. Communicative problems in persons with physical disabilities as 
to establishing contact with other people were brought to notice. The need 
of taking psychological characteristics of students with disabilities into 
account during organization of inclusive education and when choosing 
forms and methods of education was substantiated. It was emphasized 
that the efficiency of education as a whole and level of achievements of 
students in particular significantly depend on a nature of relations be!
tween professor and student. General recommendations for professor as 
to communication with students with physical disabilities were provided. 

 
Keywords: student with physical disabilities, psychological charac�

teristics, inclusive education, education and cognitive activity, forms 
and methods of education. 

 
Определены психологические характеристики, которыми облада!

ет большинство студентов с ограниченными физическими возмож!
ностями. Проанализированы особенности их учебно!познавательной 
деятельности. Рассмотрены сложности, возникающие у указанной 
категории студентов в процессе самостоятельной учебной деятель!
ности, освещена специфика восприятия ими учебной информации. 
Обращено внимание на существование коммуникативных проблем 
у лиц с ограниченными физическими возможностями во время ус!
тановления контактов с другими людьми. Обоснована необходи!
мость учета психологических особенностей студентов с нарушения!
ми здоровья в процессе организации инклюзивного обучения, выбора 
форм и методов обучения. Отмечено, что эффективность учебного 
процесса, уровень достижений студентов в значительной степени 
зависят от характера взаимоотношений между преподавателем 
и студентом. Сформулированы общие рекомендации для препода!
вателя по общению со студентом с ограниченными физическими 
возможностями. 
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Ключевые слова: студент с ограниченными физическими воз�
можностями, психологические особенности, инклюзивное обу�
чение, учебно�познавательная деятельность, формы и методы 
обучения. 

 
Постановка проблеми. Ефективність навчання студентів з обме�

женими фізичними можливостями значною мірою залежить від 
урахування психологічних особливостей їхнього розвитку. Однак 
сучасні дослідження свідчать, що викладачі далеко не завжди 
звертають належну увагу на цю закономірність. Це призводить 
до невисокої активності студентів у навчальному процесі, відсут�
ності у них вміння оцінювати свої можливості та здібності й спів�
відносити з освітніми вимогами, що в подальшому має негативний 
вплив на процес інтеграції людини з особливими потребами у 
суспільне життя. Відтак знання психологічних особливостей до�
сліджуваної категорії студентів має бути покладено в основу ви�
бору форм, методів, технологій навчання, які найбільшою мірою 
сприятимуть розкриттю потенційних можливостей студентів з 
фізичними обмеженнями. 

Відповідно до окресленої проблеми мета пропонованої статті 
полягає у з’ясуванні психологічних особливостей студентів з об�
меженими фізичними можливостями, при чому тих особливос�
тей, які безпосередньо впливають на хід та результативність на�
вчального процесу. 

Аналіз останніх досягнень та публікацій. Психологічні особли�
вості студентів з обмеженими фізичними можливостями дослі�
джено у працях М. Деркач [2], К. Кольченко [3], С. Литовченко 
[4], Л. Тищенко [7], М. Томчука [8], В. Церклевич [10] та ін. Нау�
ковці передусім звертають увагу на такі психологічні характерис�
тики осіб з порушенням здоров’я, як підвищена сором’язливість, 
невпевненість у собі, формування комплексу неповноцінності, 
підвищена чутливість, емоційна збудливість, високий рівень три�
вожності, страх перед невдачами, уникання труднощів тощо. Най�
більше переживань викликають ситуації очікування перевірки 
знань, необхідність відповідати перед аудиторією. Значна кіль�
кість студентів з порушенням фізичного здоров’я відчувають три�
вогу та стурбованість у ситуації змагання. 
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Тому в роботі зі студентами з обмеженими можливостями на 
перших порах доцільно процес контролю знань зробити більш 
гнучким, не наполягати на публічних відповідях, максимально 
індивідуалізувати навчання. Однак повне і постійне уникнення 
некомфортних для студентів з особливими потребами ситуацій 
є недоцільним та навіть неприпустимим, оскільки це негативно 
відобразиться на якості їхньої фахової підготовки. До «подолан�
ня страхів» студентів потрібно цілеспрямовано підштовхувати шля�
хом поступового ускладнення процедури перевірки навчальних 
досягнень, залучення до групових форм роботи, встановлення 
доброзичливої атмосфери під час навчальних занять тощо. 

Результати досліджень свідчать, що студентам з обмеженими 
фізичними можливостями притаманне постійне внутрішнє очі�
кування негативної оцінки [7, 113]. Вони схильні бачити пере�
важно свої недоліки, що призводить до недооцінювання власних 
можливостей та здобутків, зневіри у власних силах [2, 101]. Все 
це виливається у занижену самооцінку та низький рівень дома�
гань [10, 102; 8, 79; 3, 19]. Відповідно виникає потреба у постій�
ному схваленні дій досліджуваної категорії студентів, підкріп�
ленні кожного правильно зробленого ними кроку позитивними 
відгуками. 

Зважаючи на те, що студенти з обмеженими фізичними мож�
ливостями емоційніші, ніж здорові, реагують на невдачі в на�
вчальній діяльності, викладачеві потрібно бути готовим пояснити 
причини невисоких їхніх оцінок, допомогти побачити як недолі�
ки, так і позитиви у виконанні того чи того завдання і головне — 
вказати шляхи до вдосконалення. Під час обговорення навчаль�
них результатів студентів з обмеженими фізичними можливос�
тями варто уникати гострої критики, порівняння їхніх помилок 
з недоліками та успіхами інших студентів. Необхідно акцентува�
ти увагу студента з особливими потребами не на його невдачах, 
а на просуванні вперед у подоланні труднощів, демонструючи 
віру в кінцевий успіх. Доцільним буде зняття невтішних оцінок 
на перших етапах навчання, створення додаткових можливос�
тей для поліпшення навчальних досягнень [6, 43]. 
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Наголосимо на тому, що в роботі зі студентами з обмеженими 
можливостями не можна припускатися надмірно поблажливого 
ставлення до них. З одного боку, така позиція викладача може 
негативно вплинути на якість знань студентів з порушенням здо�
ров’я, привчити до пасивності, інертності, з другого, — спричи�
нити конфліктні настрої з боку інших студентів, до яких вимоги 
значно вищі. 

На думку О. Попович, ефективним засобом розвитку впевне�
ності студентів з обмеженими можливостями у власних силах є 
створення ситуації успіху [6, 43]. Відчуття успіху від процесу та 
результатів навчальної діяльності створює нові стимули до роз�
витку, сприяє становленню таких особистісних якостей, як ак�
тивність, ініціативність, рішучість, наполегливість. 

Особливості навчально�пізнавальної діяльності студентів з об�
меженими фізичними можливостями зумовлені передусім недос�
татньою стійкістю та глибиною академічних знань, низьким рів�
нем довузівської підготовки, пов’язаним передусім з проблемами 
організації навчання осіб з обмеженими можливостями на попе�
редніх освітніх рівнях [4, 91]. Зростання інформаційного наван�
таження порівняно із загальноосвітніми навчальними закладами, 
неготовність до виконання високих вимог викладачів, кардиналь�
на зміна організаційних форм навчання та подачі навчального 
матеріалу, невміння розподіляти час та сили викликає у студен�
тів з порушенням здоров’я значні труднощі, особливо в перші 
роки навчання. 

Серед проблем, що виникають у студентів під час навчання у 
вищому навчальному закладі, варто згадати певне уповільнення 
процесів засвоєння нової інформації, зокрема у загальноприйня�
тому вигляді [4, 91]. Тривале інтелектуальне напруження при�
зводить до зниження працездатності, підвищення втомлювано�
сті та виснажливості, погіршення концентрації уваги, послаб�
лення пам’яті, сповільненості у прийнятті рішень, порушення 
чіткості логічних побудов та здатності до абстракцій [3, 19]. То�
му викладачеві під час проведення занять у інклюзивному на�
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вчальному середовищі необхідно вживати відповідних заходів що�
до запобігання розвитку стану фізіологічної втоми студентів, 
зокрема студентів з обмеженими фізичними можливостями. 

Відомо, що основна специфіка навчання у вищій школі поля�
гає у збільшенні обсягу самостійної навчальної діяльності. У про�
цесі самостійної роботи студентам часто не вистачає поперед�
нього навчального досвіду. Дослідники констатують недостатній 
рівень готовності студентів з обмеженими фізичними можливос�
тями до самостійної навчальної роботи. Т. Панченко додає, що 
серед труднощів, на які найчастіше натрапляють студенти з особ�
ливими потребами у процесі самостійної роботи, можна назва�
ти значний обсяг інформації для запам’ятовування; збільшення 
рівня самостійності у процесі навчання; труднощі у сприйнятті 
та осмисленні інформації, яку необхідно засвоїти; недостатньо 
сформовані уміння та навички організації та здійснення самос�
тійної навчальної діяльності; недостатня кількість навчальної та 
методичної літератури; різні вимоги викладачів; незручний ре�
жим занять; наявність жорстких вимог щодо оформлення ре�
зультатів самостійної роботи та термінів її виконання [5, 95]. 

Не менш вагомим є висвітлення специфіки сприйняття на�
вчальної інформації студентами з обмеженими фізичними мож�
ливостями. Л. Тищенко зазначає, що для більшості як здорових 
студентів, так і студентів з порушенням здоров’я лекційний ма�
теріал найлегше сприймати на слух. Водночас студенти з обме�
женими фізичними можливостями значно більше, порівняно з 
їхніми однолітками без обмежень, відчувають потребу в додат�
ковому візуальному сприйнятті інформації з дошки, з аркуша 
паперу, у використанні технічних засобів навчання, у додатко�
вому тактильному та візуальному контакті з викладачем [7, 131]. 
Для певної категорії студентів труднощі полягають у записі лек�
цій. У цьому випадку викладач може або читати лекцію в особ�
ливому режимі, або розробляти для студентів з особливими по�
требами альтернативну форму подачі навчального матеріалу. 
Реалізація останнього варіанту можлива за умов використання 
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сучасних інформаційних технологій. На семінарському занятті 
студенти з обмеженими фізичними можливостями віддають пе�
ревагу візуальному сприйняттю інформації з аркуша паперу. Що�
правда, багато хто з них відзначає також досить високу ефектив�
ність сприйняття інформації на слух. Дехто вказує на необхід�
ність фіксації записів на дошці та застосування технічних засобів 
навчання [7, 132]. 

Аналіз педагогічних досліджень свідчить про наявність у сту�
дентів з особливими потребами труднощів у спілкуванні з ви�
кладачами та здоровими одногрупниками [3, 19]. Науковці М. Дер�
кач, Л. Тищенко стверджують, що більшість студентів з обме�
женими фізичними можливостями ізольовані від соціального 
середовища, безініціативні, пасивні, намагаються проводити час 
відокремлено від інших, слабко налаштовані на встановлення 
нових контактів, мають вузьке коло знайомств, почувають себе 
скуто в новій групі, переживають почуття незручності та хви�
лювання при встановленні первинного контакту, висловлюють 
надію на виявлення первинної ініціативи в спілкуванні з боку 
партнера [2, 93; 7, 118]. 

Досвід свідчить, що студенти гуманітарних спеціальностей, по�
рівняно зі студентами технічних, мають краще сформовані кому�
нікативні навички й уміння, відчувають значно менше трудно�
щів при взаємодії з іншими людьми. Їм значно легше вступити 
в діалог з малознайомою людиною. Тоді як для студентів техніч�
них спеціальностей спілкування з однокурсниками пов’язане з 
переживаннями та іншими некомфортними станами [9]. 

Слабка зорієнтованість студентів з обмеженими фізичними 
можливостями на пряму соціальну взаємодію знаходить своє від об�
раження в навчальному процесі. Так, для більшості студентів 
означеної категорії найпривабливішою є самостійна форма ро�
боти. Навіть під час виконання складного та незнайомого за�
вдання вони не схильні звертатися за допомогою до викладачів 
та однокурсників [2, 96]. Зрозуміло, що завдання, яке викликає 
значні труднощі або змусить витратити досить багато сил та часу 
на його самостійне розв’язування, або зовсім залишиться не�
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розв’язаним. Обидва шляхи не є оптимальними. Отже, викла�
дачеві доцільно самому час від часу у ненав’язливій формі про�
понувати свою допомогу, переконуватися, що студентам зрозуміла 
сутність та послідовність роботи тощо. 

Науковці наголошують, що студенти з порушенням здоров’я 
віддають перевагу індивідуальній формі отримання інформації. 
Так, основним джерелом навчально�пізнавальних відомостей для 
них є мережа Інтернет [7, 125]. Справді, Інтернет відкриває дос�
туп до величезного масиву інформації. Студенти можуть актив�
но працювати на освітніх порталах, користуватися літературою 
електронних бібліотек, переглядати різноманітні відеоматеріали 
тощо. Особливо привабливо виглядає робота в мережі Інтернет 
у світлі того, що для багатьох студентів з порушенням здоров’я 
доступ до бібліотек з друкованими джерелами з різних причин є 
досить обмеженим. 

Водночас ефективне використання відомостей, що зберігає 
всесвітня мережа, можливе лише за умов володіння студентами 
певним рівнем інформаційної компетентності — здатністю до 
здійснення різноманітних видів діяльності з інформацією задля 
задоволення власних індивідуальних та суспільних потреб. Од�
нак електронні ресурси не можуть повністю відтворити ефект 
спілкування з викладачем чи іншими студентами. Індивідуаль�
ний досвід, особистісні якості, емоційний стан співрозмовника 
значною мірою впливають на результат інформаційного обміну. 

На відміну від здорових студентів особи з обмеженими фізич�
ними можливостями найкомфортніше себе почувають під час 
надання відповіді у письмовій формі, а не відповідаючи перед 
аудиторією чи безпосередньо викладачеві. Відсутність бажання 
до прояву власної індивідуальності призводить до того, що най�
більшу емоційну напруженість у багатьох студентів з обмеженими 
фізичними можливостями викликають форми роботи, пов’язані 
з необхідністю виступати публічно: захист курсової роботи перед 
групою студентів та викладачів, виступ з тематичним докладом 
перед академічною групою, участь у груповій дискусії та взагалі 
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необхідність висловлювати власну думку перед аудиторією [7, 129]. 
Водночас дискусія з іншими людьми вважається одним з най�
важливіших засобів входження студентів з особливими потреба�
ми в активне суспільне життя. Однак недоцільно наполягати на 
публічних виступах і відповідях тривожних студентів. Їх можна 
опитати індивідуально чи в мікрогрупі по 2–3 особи. Важливо 
всіляко підтримувати та заохочувати виявлену активність з боку 
сором’язливих, замкнутих студентів, звертати увагу інших на їхні 
успіхи [6, 43]. 

М. Андреєва зауважує, що ефективним під час навчання сту�
дентів з обмеженими фізичними можливостями є використання 
форм групової роботи, під якими розуміють співпрацю студентів 
у малих групах, спрямовану на встановлення норм спілкування 
та взаємодії, вибір шляхів та засобів розв’язання спільного за�
вдання. Це допомагає формувати у студентів уміння бачити по�
зицію іншого, оцінювати її, погоджуватися або заперечувати, під�
тверджувати або спростовувати, та найголовніше — навчає фор�
мулювати власну позицію, відстоювати свої власні переконання 
[1, 5]. 

У роботі зі студентами з особливими потребами викладачеві 
варто використовувати дослідницькі та пошукові методи навчан�
ня, елементи ігрового, проблемного, комп’ютеризованого навчан�
ня [10, 50]. В організації процесу інклюзивного навчання студен�
тів з обмеженими фізичними можливостями, вибору форм та 
методів навчання слід ураховувати той факт, що в означеної ка�
тегорії студентів можуть виникнути проблеми з відвідуванням за�
нять через часті хвороби та тривале лікування. На думку Т. Пан�
ченко та М. Томчука, це негативним чином відображається на 
успішності таких студентів [5, 24; 8, 78]. Отже, потрібно зазда�
легідь продумати альтернативні варіанти отримання студентами 
навчальної інформації у зручному для них форматі, передбачи�
ти можливість виникнення потреби студентів у консультаціях 
та додаткових роз’ясненнях, створити умови для виконання са�
мостійних та перевірочних робіт у віддаленому режимі тощо. 
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Відомо, що ефективність навчального процесу, зокрема й рі�
вень навчальних досягнень студентів значною мірою залежить 
від характеру взаємин між викладачем та студентом. Ознаками 
оптимального спілкування між викладачем та студентом з обме�
женими фізичними можливостями є усвідомлення значущості, 
рівності та цінності кожного учасника комунікативного проце�
су, наявність зворотного зв’язку у спілкуванні, тактовність, то�
лерантність, відсутність тиску на студента з боку викладача з 
метою змінити темп викладу ним інформації тощо [10, 50]. 

Дослідження науковців [6, 43; 3, 20] та певний досвід у роботі 
зі студентами з обмеженими фізичними можливостями дозво�
ляє сформулювати декілька порад викладачеві щодо спілкуван�
ня зі студентом з особливими потребами. Передусім необхідно 
прийняти факт порушення здоров’я, однак не акцентувати на 
ньому надмірної уваги. Потрібно бачити передусім особистість, 
а не її ваду. У жодному разі не можна робити передчасні виснов�
ки щодо здатностей та можливостей студента. Він має відчути, 
що викладач готовий докласти своїх зусиль задля досягнення 
успішних результатів. Якщо ж виникають певні запитання щодо 
роботи зі студентом з обмеженими фізичними можливостями, 
необхідно просто їх поставити. Насамкінець варто додати, що 
ефективна взаємодія можлива тільки в умовах співпраці на ос�
нові взаєморозуміння та взаємопідтримки. 

Можна виокремити кілька умов, які є запорукою ефективної 
соціально�педагогічної взаємодії між викладачем та студентом з 
обмеженими можливостями в умовах вищого навчального закла�
ду: по�перше, це наявність у педагога позитивної установки на 
встановлення контакту зі студентом з особливими потребами та 
прагнення надати йому допомогу в навчанні; по�друге, — воло�
діння викладачем певним рівнем знань щодо особливостей ор�
ганізації навчальної діяльності студентів з обмеженими фізич�
ними можливостями; по�третє, — встановлення гуманістичного 
стилю спілкування; по�четверте, — наявність у самого студента 
з порушенням здоров’я бажання прийняти допомогу з боку ви�
кладача. 



Розділ ІІІ Психологічно�педагогічні 
й формування особистості 

 166

Висновки. Отже, психологічні особливості студентів з обме�
женими фізичними можливостями (підвищена сором’язливість, 
невпевненість у собі, високий рівень тривожності тощо) спону�
кають викладача всіляко підтримувати прояви студентської ак�
тивності в навчанні, створювати ситуації успіху, обирати більш 
гнучкі методи контролю знань та умінь, водночас не допускаю�
чи надто поблажливого ставлення. Під час організації навчаль�
ного процесу, вибору форм та методів навчання викладач має 
зважати на наявність комунікативних труднощів, які відчувають 
студенти з обмеженими фізичними можливостями у встанов�
ленні контактів з іншими людьми. Урахування педагогом осо�
бистісних рис та індивідуальних психологічних відмінностей всіх 
учасників навчального процесу, зокрема з обмеженими фізич�
ними можливостями, є частиною побудови ефективної взаємо�
дії між викладачем та студентами, що, у свою чергу, сприяє по�
ліпшенню результатів навчальної діяльності останніх. 
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ 
ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 
СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 

 
FORMATION THE INTEREST TO A HEALTHY LIFESTYLE 

IN THE PROFESSIONAL ORIENTATION 
OF MODERN SPECIALISTS 

 
У цій статті висвітлено проблему професійної та валеологічної 

підготовки сучасних фахівців. Принцип стимулювання валеологічної 
діяльності студентів розуміється автором як створення таких мо!
рально!психологічних і мотиваційних умов, що сприяють зростан!
ню інтересу до предмета «Валеологія» і заохочують до практично!
го використання валеологічних знань. 

Автор аналізує процес накопичення та систематизації профе!
сійно значущих валеологічних знань, що спрямований на вибір влас!
ного творчого підходу до реалізації завдань побудови індивідуальної 
програми та програми здорового способу життя. 

Будь!яка цілеспрямованість має бути реалізована через актив!
ність особистості, через її діяльність. Задля цього автор викорис!
товує можливість для залучення студентів до активної діяльнос!
ті починаючи від планування і втілення у практику повсякденного 
життя власної програми здорового способу життя і закінчуючи різ!
номанітними формами допомоги розвитку особистості. При цьо!
му особлива увага приділяється своєчасній корекції індивідуальної 
програми здорового способу життя і допомоги кожному студен!
тові при її реалізації. 

____________ 
© Н. А. Сєдова 
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Валеологічна підготовка фахівців — це комплекс організаційних 
і педагогічних заходів, що забезпечує формування у студентів знань, 
умінь і навичок з валеології, засвоєння яких впливає на ефектив!
ність професійної діяльності, сприяє компетентності, формує го!
товність до виконання професійних обов’язків. 

На основі теоретичних засад дослідження автором побудовано 
експериментальну модель професійно!валеологічної підготовки май!
бутніх фахівців з фізичної реабілітації, до змісту якої увійшли струк!
турні компоненти професійно!валеологічної підготовки студентів!
фізреабілітологів, умови організації навчально!виховного процесу, що 
забезпечують професійно!валеологічну підготовку, і як кінцевий 
результат — педагогічну експериментальну практику. 

 
Ключові слова: валеологія, валеологічна підготовка, здоров’я 

людини, професійні здібності, здоровий спосіб життя, фізична 
реабілітація. 

 
The principle of stimulating of valeological activity by the students has 

been understood by the author as the creation of moral, psychological 
and motivational conditions conducive to the growth of interest in the 
subject "Valeology" and encourage practical use of valeological knowledge. 

The author analyzes the process of collecting and systematizing of pro!
fessionally significant knowledge and selecting creativity to achieve the 
objectives of building individual healthy lifestyle programs. 

Any commitment must be realized through the activity of the indi!
viduals. As a conclusion, the author has used the opportunity to engage 
students in active activities, ranging from planning and implementation 
in practice of everyday life his own program of healthy lifestyles and end!
ing with various forms of aid personal development. A special attention 
has been drawn to the timely correction of individual program of healthy 
lifestyles aimed to help every student while its implementation. 

Health Education specialists pass a series of administrative and edu!
cational measures to ensure the formation of students' knowledge and 
skills. The basics, learning affects the efficiency of professional activity 
contributed to the development of professional skills and competence, 
commitment to forming a professional capacity have been implemented. 
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Based on the theoretical foundations of the research study by the au!
thor was built an experimental model of professional!valeological train!
ing of future specialists in physical rehabilitation, the content of which 
included: the structural components of professional!valeological training 
of physical rehabilitation’s students of the above terms, the terms of the 
educational process, that providing professional!valeological training 
and as a final result – an experimental pedagogical practice. 

 
Keywords: valeology, professional�valeological training, health, pro�

fessional skills, healthy lifestyles, physical rehabilitation. 
 

В этой статье освещена проблема профессиональной и валеоло!
гической подготовки современных специалистов. Принцип стиму!
лирования валеологической деятельности студентов понимается 
автором как создание таких морально!психологических и мотива!
ционных условий, которые будут способствовать росту интереса 
к предмету «Валеология» и поощрять использование валеологичес!
ких знаний на практике. 

Автором анализируется процесс накопления и систематизации 
профессионально значимых валеологических знаний, направленный 
на выбор собственного творческого подхода к реализации задач 
построения индивидуальной программы и программы здорового об!
раза жизни. Целеустремленность должна быть реализована через 
активность личности, через ее деятельность. Для этого автором 
использовалась любая возможность для привлечения студентов к 
активной деятельности, начиная от планирования и внедрения в 
практику повседневной жизни собственной программы здорового 
образа жизни и заканчивая разнообразными формами помощи все!
стороннему развитию личности. При этом особое внимание автор 
обращает на своевременную коррекцию индивидуальной программы 
здорового образа жизни и предоставление помощи каждому сту!
денту в ее реализации. 

Валеологическая подготовка специалистов — это комплекс ор!
ганизационных и педагогических мероприятий, который обеспечи!



Розділ ІІІ Психологічно�педагогічні 
й формування особистості 

 172

вает формирование у студентов знаний, умений и навыков по ва!
леологии, усвоение которых влияет на эффективность профессио!
нальной деятельности, способствует развитию профессионально!
го мастерства и компетентности, формирует готовность к 
выполнению профессиональных обязанностей. 

На основе теоретических основ исследования автором была по!
строена экспериментальная модель профессионально!валеологической 
подготовки будущих специалистов по физической реабилитации, в 
содержание которой вошли структурные компоненты профессио!
нально!валеологической подготовки студентов!физреабилитологов, 
условия организации учебно!воспитательного процесса, обеспечива!
ющих профессионально валеологическую подготовку и как конеч!
ный результат — педагогическая экспериментальная практика. 

 
Ключевые слова: валеология, валеологическая подготовка, здо�

ровье человека, профессиональные способности, здоровый об�
раз жизни, физическая реабилитация. 

 
Постановка проблеми та її зв’язок з практичними завданнями. 

Освіта — найбільш ціннісна і благородна сфера людської діяль�
ності, тому що саме в такій сфері людина формується як особис�
тість, підвищується її інтелектуальний та світоглядний потенціал. 
Необхідно зауважити, що освіта будь�якої людини не закінчу�
ється з отриманням диплому професійного фахівця. Цей про�
цес супроводжує кожного з нас протягом усього життя і надає 
можливість реалізувати себе в суспільному житті як особистість. 
У сучасних умовах реформування українського суспільства ви�
ща школа має забезпечити такий процес професійної підготов�
ки, в якому майбутній фахівець, пізнаючи багатогранність своєї 
діяльності, постійно відчував би себе причетним до загально�
людських цінностей і потреб, здатним забезпечити творче пози�
тивне перетворення життєвого середовища, гармонізувати мі�
жособистісні стосунки і відносини. Людина, яка інтегрована в 
освіту та науку як суб’єкт діяльності являє собою високоорга�
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нізований механізм і особистість. Організм людини є сукупніс�
тю тілесних і матеріальних якостей, розвинутих з якостей тва�
ринних предків, при цьому зберігає деякі генетичні програми від 
предків, особливо психіку, від якої залежить соціальна активність 
особистості, її прагнення розвивати інтелектуальні здібності. Саме 
інтелектуальні здібності членів суспільства визначають темпи 
зростання виробництва, масове оволодіння складними професі�
ями, а також лежать в основі формування всебічно розвиненої 
особистості. 

Важливим аспектом досліджуваної проблеми є розробка пев�
ної системи для досягнення якісно нового рівня професіонально�
практичної підготовленості спеціалістів. ХХІ століття ставить нові 
вимоги до людства, до економіки, освіти. На сучасному етапі 
знання стають основним капіталом, який регулює динаміку роз�
витку науки та виробництва. Однак хоч яким би був капітал знань 
нашої молоді, ніщо не може бути важливішим за стан її здоров’я. 
Багато фахівців, які вивчали проблеми валеології, стверджують, 
що здоров’я людини не може зводитись тільки до констатації від�
сутності хвороб, нездужання, дискомфорту. Здоров’я — це стан, 
який дозволяє людині вести вільне, без будь�яких обмежень, жит�
тя, повноцінно виконувати притаманні людині функції, переду�
сім, трудові, вести здоровий спосіб життя, тобто відчувати ду�
шевне, фізичне та соціальне благополуччя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз сучасних науко�
вих досліджень з валеологічних проблем, а також дефініцій по�
няття «валеологія» (В. І. Бєлов, Е. Н. Вайнер, В. Л. Кулиниченко, 
М. О. Пересадін та ін.) дозволив нам з’ясувати їх спільну основу 
й уточнити означений феномен. Під валеологією ми розуміємо 
нову інтегративну галузь знань, комплексну навчальну дисцип�
ліну, що вивчає індивідуальні закономірності, способи і механіз�
ми формування, збереження і зміцнення здоров’я людини з вико�
ристанням оздоровчих методів і технологій, з урахуванням сутності 
різноманітних життєвих проявів, властивих людині. Валеологія як 
навчальна дисципліна є сукупністю знань про здоров’я людини 
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і здоровий спосіб життя. Аналіз наукових джерел засвідчив, що 
сьогодні є більше ста визначень здоров’я. Узагальнюючи визна�
чення багатьох дослідників (Г. Л. Апанасенко, В. І. Бєлов, М. В. Зу�
баль, І. І. Брехман, Е. Н. Вайнер, В. В. Колбанов, А. О. Леонен�
ко, Ф. Ф. Михайлович, С. М. Сингаєвський та ін.), можна дійти 
висновку, що здоров’я — це динамічний стан життєдіяльності лю�
дини, який визначається здатністю організму до саморегуляції, 
підтримки гомеостазу, самозбереження та самовдосконалення 
соматичного і психічного стану при оптимальній взаємодії орга�
нів і систем, адекватного пристосуванням до змін зовнішнього 
середовища, використання резервних і компенсаторних механіз�
мів відповідно до фенотипічних потреб і можливостей виконання 
біологічних (зокрема репродуктивних) і соціальних функцій. 

Учені М. М. Амосов, В. В. Колбанов, І. В. Муравов наголошу�
ють на формуванні середньоемоційного і водночас усвідомлено�
го людиною ставлення до здоров’я у процесі валеологічної підго�
товки, що базується на позитивних інтересах і потребах, прагненні 
до вдосконалення власного здоров’я, розвитку свого творчого по�
тенціалу та духовного світу, усвідомленого сприйняття сучасно�
го соціального середовища і дбайливого ставлення до здоров’я 
близьких та оточуючих. Результатом такої валеологічної підго�
товки і є валеологічна культура людини. 

Творче мислення з точки зору здоров’я формується як профе�
сійна мисленнєва здатність людини аналізувати, порівнювати, 
узагальнювати, оцінювати оздоровчо�виховну практику, створю�
вати оздоровчі теорії і концепції, робити наукові відкриття, твор�
чо й ефективно розвиватися. 

Мета статті: конкретизувати специфіку, зміст, показники та 
охарактеризувати рівні валеологічної підготовки як складової про�
фесійної підготовки, визначити і теоретично обґрунтувати педа�
гогічні умови ефективної організації професійної валеологічної 
підготовки майбутніх фахівців. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна епоха характеризується 
значним поширенням захворювань. Сьогодні Україна посідає при�
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крі для нас позиції за показниками середньої тривалості життя, 
яка становить 61,5 року (у чоловіків — 61,7, у жінок — 73,4). Пе�
редчасна смертність від серцево�судинних захворювань українців 
30–60 років — на першому місці в Європі, при цьому в чоловіків 
усемеро, а у жінок — учетверо перевищує середні показники за�
хідноєвропейських країн [8]. 

Наука доводить, що здоров’я людини є досить складним фе�
номеном глобального значення, яке розглядається як філософ�
ська, соціальна, економічна, біологічна, медична категорії, як ін�
дивідуальна та суспільна цінність, явище системного характеру, 
яке постійно взаємодіє з навколишнім середовищем, що в свою 
чергу систематично змінюється. Здоров’я людини — це процес 
збереження та розвитку її психічних та фізіологічних якостей, 
оптимальної працездатності та соціальної активності при мак�
симальній тривалості життя. Низькі показники середньої три�
валості життя вимагають від суспільства подивитись на термін 
«здоров’я» зовсім з іншої точки зору. Аналіз життя та діяльності 
громадян України свідчить про катастрофічно низький рівень їх 
соціально�економічного статусу. Інтенсивне забруднення довкілля 
середовища, генетичний фактор, рівень медичного обслуговуван�
ня призвели до руйнівних змін життєдіяльності людей. Багато 
залежить від викладачів з валеології та основ здоров’я. Саме ці 
предмети дають змогу підростаючому поколінню дізнатись про 
певні переваги правильного харчування, ранкової гігієнічної гім�
настики, значення фізичного виховання та спорту в нашому 
житті [9]. 

Форма і зміст процесу навчання мають бути в міцній єдності. 
Тому слід створити якісно нові, наукоємні, інтенсивні техноло�
гії навчання. Це потребує великих затрат часу, координації зу�
силь різних за фахом спеціалістів. 

На практичних заняттях студенти, залучені викладачем до уча�
сті в рольових іграх, отримують варіанти розв’язання конкрет�
них завдань, які можуть виникнути в їхній майбутній діяльності 
за спеціальністю, у спілкуванні з колегами. 
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Так, наприклад, починаючи з молодших курсів студенти мо�
жуть готувати реферати з профільних дисциплін, наукові огляди, 
доповідати про результати на семінарських заняттях чи засідан�
нях студентських наукових гуртків, а кращі — на студентських 
наукових конференціях кафедр чи факультетів. Курсові роботи 
на третьому та четвертому курсах студенти можуть виконувати за 
тією ж тематикою з логічним переходом до дипломної роботи. 
Бажано, щоб студенти поєднували, апробували та реалізовували 
наскрізні наукові дослідження під час виробничої практики, а 
потім набутий досвід використовували під час виконання дип�
ломних робіт, що сприятиме подальшій підготовці до самостій�
ної спрямованості та професійності фахівців. 

Цікавою формою стимулювання наукової роботи студентів, на 
наш погляд, є конкурси наукових і науково�пошукових робіт, про�
ведення тижнів кафедри, наукових круглих столів та олімпіад. 

Участь студентів у наукових конкурсах, виступи на наукових 
конференціях є однією з форм інтеграції науки в навчальний про�
цес та підґрунтям для їх становлення як майбутніх науковців. 

Залучення студентів до наукового пошуку, координація нау�
кової роботи і студентів, і викладачів у межах ВНЗ, визначення 
форм і пріоритетів студентської наукової роботи, сприяння про�
веденню спільних наукових конференцій, організація конкурсів 
студентських наукових робіт, видання загальноуніверситетського 
(інститутського) студентського наукового збірника для опубліку�
вання кращих наукових робіт студентів дає їм змогу відчути себе 
важливою ланкою наукової системи ВНЗ, підвищує їх інтелек�
туальний потенціал, власне відчуття значущості, самооцінку. 

На жаль, у нас серед діячів, причетних до проведення науко�
вої та освітньої політики, ще немало таких, які демонструють не�
розуміння суті інноваційних процесів. Їхні посилання на зару�
біжний досвід – підтвердження вкрай поверхневого засвоєння 
такого досвіду. Сьогодні, як ніколи, не можна не враховувати і 
суто економічного аспекту цієї проблеми: витрати на придбання 
нових технологічних розробок, потрібних для створення і модер�
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нізації технологічно складної продукції, швидко зростають. До 
речі, саме в цьому одна з причин того, що ті ж високорозвинуті 
Японія та Південна Корея так і не створили власної авіаційної 
промисловості. 

Для України немає простих шляхів освоєння світового ринку 
високотехнологічної продукції. У будь�якому разі нашому суспільс�
тву і державі потрібні політичні воля, послідовна й цілеспрямо�
вана політика і чітко визначені механізми її реалізації. На жаль, 
з усім цим у нас поки що все дуже погано. Та все ж таки вітчиз�
няний досвід свідчить про багатогранність нашої педагогіки, її 
видатних педагогів, що додає вагому частку оптимізму в погляді 
на завтрашній день. 

Здоров’я людини визначається сукупністю різногалузевих чин�
ників, коло яких не обмежується лише фізичною культурою. 
Професійна діяльність фахівців має бути спрямована на оздоров�
лення людини за допомогою цілеспрямованого застосування ком�
плексу різноманітних заходів, з�поміж яких фізична культура ви�
ступає як одна з важливих ланок у ланцюгу різноманітних засобів. 
Новий підхід до розуміння джерел і чинників здоров’я людини 
знайшов своє відображення в теорії і практиці валеологічної під�
готовки. Використання валеологічних технологій у системі реабі�
літаційних заходів дозволяє розширювати резерви фізіологічних 
функцій, відновлювати здатність організму до саморегуляції і само�
відтворення, компенсувати наслідки функціональних розладів, 
зупинити і навіть повернути назад патологічний процес. Отже, 
валеологія – це важливий структурний компонент підготовки 
фахівців, невід’ємна складова їхньої подальшої професійної ді�
яльності. Наявність суперечності між об’єктивними потребами 
суспільства у фахівцях, здатних кваліфіковано здійснювати пе�
дагогічну діяльність з одного боку і низьким рівнем базової ва�
леологічної освіти як значущого компонента професійної підго�
товки — з другого свідчить про необхідність зосередження зусиль 
на розв’язання цієї проблеми. 
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Розвиток валеологічного знання на підґрунті філософської гно�
сеології і методології дозволяє сформувати нове бачення люди�
ни, її здоров’я як багатовимірного процесу, тісно пов’язаного зі 
способом життя. Взаємозв’язок між способом життя і здоров’ям 
найповніше відображає поняття «здоровий спосіб життя» [5]. 

Майбутній спеціаліст із фізичної реабілітації — це цілісна, 
всебічно розвинена особистість, якій притаманні індивідуальні 
орієнтири у ставленні до здоров’я, професійні здібності щодо 
організації здорового способу життя. 

Серед важливих елементів формування готовності до подаль�
шої професійної діяльності є професійна самосвідомість і профе�
сійно�педагогічне середовище. Професійна самосвідомість спря�
мована на формування стійкої схильності до самоаналізу і само�
оцінки своїх професійних дій і якостей. Саме тому професійну 
самосвідомість ми розглядаємо як фактор, що впливає на само�
виховання і навчання, реальну професійну діяльність і ступінь її 
ефективності. Проблема самосвідомості фахівця органічно пов’я�
зана з визначенням його ставлення до діяльності і, зокрема, до 
валеологічної діяльності. 

Валеологічна підготовка як невід’ємна складова професійної 
підготовки входить до системи загальних організаційних і педа�
гогічних заходів, які сприяють формуванню в майбутніх фахів�
ців необхідних професійних якостей. 

Показниками організаційно�діяльнісного компонента є: уміння 
застосовувати валеологічні знання у практиці фізичної реабіліта�
ції; вміння будувати програму здорового способу життя з вико�
ристанням валеологічних засобів і врахуванням індивідуальних 
особливостей; володіння педагогічними знаннями, вміннями, на�
вичками. Особистісно�мобілізаційний компонент характеризують 
такі показники: сформованість мотиваційно�вольової сфери; про�
фесійна самосвідомість; сформованість структури життєвих цін�
ностей. 

Високий рівень сформованості характерний для тих студен�
тів, які у своїй поведінці і повсякденній діяльності дотримують�
ся правил і норм здорового способу життя, не мають шкідливих 
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звичок і створюють відповідну соціально�психологічну атмос�
феру групи. Вирішуючи конкретні завдання, вони намагаються 
широко застосовувати науково�практичні знання в галузі вале�
ології відповідно до засвоєного категоріального апарата валео�
логічних дисциплін, відрізняються високим рівнем сформовано�
сті теоретичних позапрограмних знань, вільно включаються в 
дискусії з приводу практичних питань на семінарах і тренінгах. 
Студенти усвідомлюють необхідність аналізу власної діяльності. 
Їхня професійна мотивація спонукає їх до перетворюючої, само�
організаційної і самоуправляючої валеологічної діяльності, їхні 
морально�етичні якості відповідають професійній спрямовано�
сті. Самореалізація в навчанні та інших видах діяльності відбу�
вається з урахуванням конкретних умов та індивідуальних особ�
ливостей з пріоритетом об’єктивної орієнтації на досягнення 
стратегічних цілей. 

Достатній рівень валеологічної підготовки характерний для сту�
дентів із переважно позитивним ставленням до організаційно�
діяльнісних заходів професійно�валеологічної сфери. У них адек�
ватна самооцінка, достатня методична підготовка, вони вміють 
контролювати і критично аналізувати результати своєї навчаль�
но�практичної діяльності, що має здебільшого творчий характер, 
виявляють уміння щодо синтезу й абстракції мислення при кон�
струюванні або інтерпретації понять валеологічної скарбниці. Сту�
денти орієнтуються у факторах, що зумовлюють стан здоров’я 
населення, членів колективу, найближчого оточення; у них роз�
винута відповідальність за індивідуальне здоров’я, вимогливість 
до себе і самовідданість професійним інтересам. Однак нові, не�
стандартні ситуації, що виникають у реальній професійній діяль�
ності, викликають труднощі. Діяльність хоча і має системний 
характер, проте орієнтація на загальні стратегічні завдання ще 
не дозволяє створити свій індивідуальний стиль. 

Принципами організації процесу валеологічної підготовки сту�
дентів є такі: принцип стимулювання валеологічної діяльності 
студентів, принцип співробітництва та принцип гуманізації на�
вчально�виховного процесу. 
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Принцип стимулювання валеологічної діяльності студентів 
розуміється нами як створення таких морально�психологічних і 
мотиваційних умов, що сприяють зростанню інтересу до пред�
мета «Валеологія» і заохочують до практичного використання 
валеологічних знань. 

Отже, відбувався процес накопичення та систематизації про�
фесійно значущих валеологічних знань, спрямований на вибір 
власного творчого підходу до реалізації завдань побудови інди�
відуальної програми та програми здорового способу життя. 

Висновок. Будь�яка цілеспрямованість має бути реалізована 
через активність особистості, через її діяльність. Задля цього ми 
використовували будь�яку можливість для залучення студентів 
до активної діяльності, починаючи від планування і втілення у 
практику повсякденного життя власної програми здорового спо�
собу життя і закінчуючи різноманітними формами допомоги роз�
витку особистості. При цьому особливу увагу звертали на своє�
часну корекцію індивідуальної програми здорового способу життя 
і допомогу кожному студентові при її реалізації. 

Валеологічна підготовка фахівців — це комплекс організацій�
них і педагогічних заходів, що забезпечує формування у студен�
тів знань, умінь і навичок з валеології, засвоєння яких впливає 
на ефективність професійної діяльності, сприяє розвитку про�
фесійної майстерності і компетентності, формує готовність до 
виконання професійних обов’язків. 

На основі теоретичних засад дослідження нами було побудо�
вано експериментальну модель професійно�валеологічної підго�
товки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, до змісту якої 
увійшли: структурні компоненти професійно�валеологічної під�
готовки студентів�фізреабілітологів із вищезазначеними нами по�
казниками, умови організації навчально�виховного процесу, що 
забезпечують професійно�валеологічну підготовку, і як кінцевий 
результат — педагогічна експериментальна практика. 
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TAKING INTO ACCOUNT 
THE INDIVIDUAL CHARACTERISTICS 

OF STUDENTS' LEARNING AND EDUCATION 
 
У цій науковій статті розглянуто та обґрунтовано актуаль!

ність і необхідність врахування індивідуальних особливостей осо!
бистості в процесі навчання. Проаналізовано досвід педагогів та 
психологів різних часів з цього питання. Описано особистісні особ!
ливості та їх відображення на навчальному потенціалі студентів. 
На основі анкетування навчальних груп студентів за методикою 
К. Г. Юнга отримано результати щодо типології особистостей. 
Результати дослідження можуть застосовуватися в педагогічній 
діяльності з метою підвищення продуктивності навчального процесу. 
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© С. М. Сергєєв, А. О. Рощупкін 
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До індивідуальних особливостей відносяться: своєрідність відчут!
тів, сприйняття, мислення, пам’яті, уяви; особливості інтересів, 
нахилів, здібностей, темпераменту, характеру особистості. Необ!
хідність індивідуального підходу викликана тією обставиною, що 
будь!який вплив на особистість переломлюється через її індивідуа!
льні особливості, через «внутрішні умови», без урахування яких не!
можливий по!справжньому дійовий навчально!виховний процес. 

 
Ключові слова: навчання, виховання, індивідуальність, особис�

тість, освіта. 
 
In this scientific article was reviewed and grounded the need to con!

sider the individual characteristics of the individual in the learning proc!
ess. Personal features are described and analyzed their reflection on 
academic potential of students. On the basis of questionnaires K. G. Jung 
have been studied academic groups of students and results on the typol!
ogy of individuals, these results can be used of pedagogical activity for 
larger productivity of the learning process. The need for an individual 
approach due to the fact that any impact on the individual refracted 
through her personality, because of «internal conditions», without which 
can not be truly effective upbringing and educational process. The indi!
vidual characteristics include originality sensation, perception, thought, 
memory, imagination, especially the interests, aptitudes, abilities, tem!
perament, character personality. Individual features influence the devel!
opment of personality, they are largely due to the formation of all quali!
ties. The individual characteristics and increases the level of education, 
teachers and students work easier when you know which features you 
can rely on at work. Collaboration between students and teachers is the 
main principle of effective work. Good set method is only the first level of 
training, but when the question of promotion to a higher level of knowl!
edge, skills, and abilities, there is necessarily assumed formation of pe!
culiar ways of action, determined individual to individual. Ignoring these 
methods can be an obstacle in achieving good results in the development 
of abilities of the individual. Individual approach to student assumes ba!
sically no empirical evidence, and deep scientific knowledge of individ!
ual human characteristics. 
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В данной научной статье рассмотрена и обоснована актуаль!

ность и необходимость учета индивидуальных особенностей лич!
ности в процессе обучения. Проанализирован опыт педагогов и 
психологов разных времен по этому вопросу. Описаны личностные 
особенности и их отражение на учебном потенциале студентов. 
На основе анкетирования учебных групп студентов по методике 
К. Юнга получены результаты по типологии личностей. Резуль!
таты исследования могут применяться в педагогической деятель!
ности с целью повышения производительности учебного процесса. 

К индивидуальным особенностям относятся: своеобразие ощу!
щений, восприятия, мышления, памяти, воображения; особеннос!
ти интересов, склонностей, способностей, темперамента, харак!
тера личности. Необходимость индивидуального подхода вызвана 
тем обстоятельством, что любое воздействие на личность пре!
ломляется через его индивидуальные особенности, через «внутрен!
ние условия», без учета которых невозможен по!настоящему дей!
ственный учебно!воспитательный процесс. 

 
Ключевые слова: обучение, воспитание, индивидуальность, лич�

ность, образование. 
 
Постановка проблеми. Вважається, що виховання і навчання 

мають максимально спиратися на індивідуальність. Необхідність 
індивідуального підходу з опорою на індивідуальні особливості 
викликана тією обставиною, що будь�який вплив на особистість 
проходить через її індивідуальні особливості, через «внутрішні 
умови», без урахування яких неможливий по�справжньому дієвий 
навчально�виховний процес. Тому проблеми індивідуалізації у 
навчанні актуальні, вони є однією з головних передумов якісної 
освіти. Оскільки за навчальне середовище взято ВНЗ, то ще од�
ним фактором актуальності врахування індивідуальних особли�
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востей є студент. Студент — особистість, яка не тільки піддаєть�
ся педагогічному впливу в навчальному закладі, а й переживає 
свої внутрішні психологічні етапи розвитку, що супроводжують�
ся проблемами і конфліктами. Час навчання у виші збігається з 
другим періодом юності або першим періодом зрілості, який 
відрізняється складністю становлення особистісних рис. Отже, 
урахування індивідуальних якостей особистості в цілому, і зок�
рема студентів, є одним з перших вирішуваних питань у струк�
турі розвитку та навчання всебічно розвиненої й освіченої лю�
дини [1, с. 47]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо враху�
вання індивідуальних особливостей особистості в процесі на�
вчання не нове , воно порушувалося ще задовго до становлення 
сучасної системи освіти. На цю тему є велика кількість мірку�
вань, суджень, теоретичних розробок, їх практичних застосувань, 
досліджень та ін. Психологи та педагоги різних країн і різних 
часів намагалися розібратися щодо необхідності опори на індиві�
дуальні особливості особистості в процесі виховання і навчан�
ня. Більшою мірою їх думки сходилися на тому, що підвищення 
результативності процесу навчання, виховання і розвитку в ці�
лому частково залежить від того, в якому обсязі охоплено та 
опрацьовано основні особистісні особливості з урахуванням різ�
ноформатних особистостей однієї навчальної чи досліджуваної 
групи [2, с. 201]. 

Багато педагогів, учених звертали увагу на необхідність гли�
бокого вивчення і правильного врахування індивідуальних особ�
ливостей учнів у процесі навчання. Ці питання, зокрема, ставили 
Я. А. Коменський, Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, а пізніше А. Дистер�
вег, К. Д. Ушинський, Л. М. Толстой та ін. Деякі з них розроб�
ляли педагогічну теорію, виходячи з ідеї природної доцільності 
виховання, тобто врахування природних особливостей розвит�
ку, хоча ця ідея інтерпретувалася ними по�різному. Я. А. Ко�
менський, наприклад, у поняття природної доцільності вкладав 
ідею необхідності врахування в процесі виховання тих законо�
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мірностей розвитку особистості, які притаманні природі люди�
ни, а саме: властивого людині прагнення до знань, до праці, 
здатності до багатостороннього розвитку тощо. Ж. Ж. Руссо, а 
згодом Л. М. Толстой виходили з того, що людина від природи 
є істотою досконалою і що виховання, навчання не повинні по�
рушувати цю природну досконалість, а йти за цим, виявляючи і 
розвиваючи кращі якості. Проте всі вони сходилися в одному: 
що потрібно уважно вивчати особистість, знати її особливості і 
спиратися на них у процесі навчання. Корисні ідеї з цього пи�
тання є в працях П. П. Блонського, Н. К. Крупської, С. Т. Ша�
цького, А. С. Макаренка, В. А. Сухомлинського та інших учених. 
Н. К. Крупська підкреслювала, що, якщо не знати індивідуаль�
них особливостей особи і того, що цікавить її у тому чи іншому 
віці та періоді життєвого розвитку, то не можна добре здійсню�
вати навчання [3, с. 90]. 

Мета дослідження. Розкриття та обґрунтування необхідності 
урахування індивідуальних особливостей особистості в процесі 
навчання. Виявлення основних особистісних якостей, які впли�
вають на процес навчання та його результат. Визначення особ�
ливостей організації педагогічного процесу з опорою на індиві�
дуальний підхід. 

Виклад основного матеріалу та результати дослідження. У люд�
ському розвитку проявляється загальне й особливе. Загальне влас�
тиве всім людям певного віку, а особливе відрізняє окрему лю�
дину. Особливе в людині називають індивідуальним, а особистість 
з яскраво вираженим особливим — індивідуальністю. Індивіду�
альність характеризується сукупністю інтелектуальних, вольових, 
моральних, соціальних та інших рис особистості, які помітно 
відрізняють дану людину від інших людей. Природа щедро об�
дарувала людський рід: на землі не було, немає і не буде двох 
абсолютно однакових людей. Кожна людина єдина і неповтор�
на у своїй індивідуальності [4, с. 52]. 

Індивідуальність виражається в особливостях і відмінностях. 
Виникнення їх пов’язане з тим, що кожна людина проходить 
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свій особливий шлях розвитку, набуваючи на ньому різні типоло�
гічні особливості вищої нервової діяльності. Останні впливають 
на своєрідність вольових якостей. До індивідуальних особливо�
стей відносяться: своєрідність відчуттів, сприйняття, мислення, 
пам’яті, уяви; особливості інтересів, нахилів, здібностей, темпе�
раменту, характеру особистості. Індивідуальні особливості впли�
вають на розвиток особистості, ними значною мірою обумовле�
но формування всіх якостей. 

Передусім слід визначитися: чи повинні у вихованні та на�
вчанні враховуватися індивідуальні особливості? Здавалося б, від�
повідь на це запитання має бути однозначно позитивна. Однак 
це не так. Серед фахівців є суттєві розбіжності. Побутує така 
точка зору: масовий навчальний заклад не може і не повинен вра�
ховувати індивідуальність, пристосовуватись до кожного окре�
мого студента; всі мають отримувати однакові «порції» педаго�
гічної уваги. Ніяких відмінностей не повинно бути у вихованні 
старанних і ледачих, обдарованих і нездатних, а також допитли�
вих і тих, хто нічим не цікавиться. Людина, яка закінчила той чи 
той тип навчального закладу, характеризується загальним, одна�
ковим для всіх стандартом освіченості і вихованості, прийнятим 
у даному закладі. 

Досить переконливо висловився Гегель: «Своєрідність людей 
не слід цінувати занадто високо. Навпаки, думка, що наставник 
повинен ретельно вивчати індивідуальність кожного учня, узго�
джуватися з нею і розвивати її, є абсолютно порожня і ні на чо�
му не заснована. Для цього у нього немає і часу. Своєрідність 
учнів терпима в сімейному колі, в школі ж починається життя за 
встановленим порядком, за загальними для всіх правилами. Тут 
доводиться піклуватися про те, щоб діти відвикали від своєї ори�
гінальності, щоб вони вміли і хотіли виконувати загальні прави�
ла і засвоювали результати загальної освіти. Тільки це перетво�
рення душі становить виховання» [5, с. 82]. 

Вітчизняна педагогіка виходить з інших позицій: виховання 
повинно максимально спиратися на індивідуальність. Індивіду�
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альний підхід як важливий принцип педагогіки полягає в управ�
лінні розвитком людини, що ґрунтується на глибокому знанні 
рис його особистості та умов життя. Педагогіка індивідуального 
підходу передбачає не пристосування цілей і основного змісту 
навчання і виховання до окремого студента, а пристосування 
форм і методів педагогічного впливу до індивідуальних особли�
востей, з тим щоб забезпечити запроектований рівень розвитку 
особистості. Індивідуальний підхід створює найсприятливіші мож�
ливості для розвитку активності, схильностей і обдарувань кож�
ного студента. Індивідуального підходу особливо потребують «важ�
кі» вихованці, мало здібні, а також ті, в яких спостерігається 
затримка розумового розвитку. Але коли мова йде про навчання 
у вищому навчальному закладі, то процес контролю за такими 
студентами не підтримується і взагалі не має місце у педагогіч�
ному процесі [6, с. 76]. 

Вважається, що індивідуальний підхід добре поєднується з іде�
ями гуманізації виховання. Практично реалізувати його вимоги 
в умовах групової (колективної) форми виховання дуже важко. 

Про які особливості особистості йде мова? Які саме якості мо�
жуть впливати на процес пізнання студентами навчального ма�
теріалу? Щоб відповісти на ці запитання, звернемося до понять 
суто психологічних і почнемо з визначення особистості з пси�
хологічної точки зору. 

У широкому плані особистість людини є інтегральною ціліс�
ністю біогенних, соціогенних і психогенних елементів. Доклад�
ніше зупинимося на психогенних елементах. 

У сучасній психології немає єдиного розуміння особистості. 
Однак більшість дослідників вважає, що особистість формується 
в процесі життя і є індивідуальною та своєрідною сукупністю рис, 
що визначають образ (стиль) мислення даної людини, склад її 
почуттів і поведінки. 

В основі особистості лежить її структура — зв’язок і взаємо�
дія стійких компонентів (сторін) особистості: здібностей, тем�
пераменту, характеру, вольових якостей, емоцій і мотивації. 
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Здібності людини визначають її успіхи в різних видах діяль�
ності. Відповідно до виду діяльності природні або вроджені здіб�
ності відіграють провідну роль у процесі пізнання і навчання, і 
якщо в ході педагогічного процесу правильно виділяти і викорис�
товувати опору на виявлені здібності, то показник результату ви�
явиться набагато вищим за поточний (стандартний). 

Від темпераменту залежать реакції людини на навколишній 
світ, інших людей, обставини життя та ін. Це індивідуально�ти�
пологічна характеристика людини і вищих тварин, що виявля�
ється у силі, напруженості, швидкості та зрівноваженості пере�
бігу її психічних процесів. Ці властивості залишаються стабіль�
ними при різному змісті, мотивах та меті діяльності. 

Характер людини визначає її вчинки щодо інших людей. Ці 
особливості у процесі навчання відповідають за взаємозв’язок та 
взаємодію студентів поміж собою та з педагогічним колективом. 
Знаючи ці особливості, викладач спрощує процес знаходження 
спільної мови зі студентом та налагодження з ним позитивного 
контакту для подальшої сумісної діяльності. 

Вольові якості характеризують прагнення людини до досяг�
нення поставлених цілей. Якщо педагог розробить і донесе до 
учнів правильну та діючу мотивацію з урахуванням індивідуаль�
них особливостей стану розвитку вольових якостей, та зможе 
вплинути на їхню активність, темп та обсяг пізнавальної праці. 

Емоції і мотивація — це, відповідно, переживання та спону�
кання до діяльності і спілкування. Викладачеві важливо знати, яке 
ставлення у студентів до того чи того предмета, або будь�якого 
педагогічного елементу, щоб успішно коригувати проблеми, що 
виникають. 

Спрямованість і стійкість особистості. Практично ніхто з до�
слідників не заперечує той факт, що провідним компонентом 
структури особистості, її системоутворюючою властивістю (озна�
кою, якістю) є спрямованість — система стійких мотивів (потреб, 
інтересів, схильностей, переконань, ідеалів, світогляду, що до�
мінують тощо). Це визначає поведінку особистості в мінливих 
зовнішніх умовах [7, с. 147]. 
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Спрямованість впливає не тільки на компоненти структури 
особистості, а й на її психічний стан, пізнавальні, емоційні, во�
льові психічні процеси. 

Поряд з мотивами, що домінують, спрямованість має й інші 
форми виявлення: ціннісні орієнтації, прихильності, симпатії 
(антипатії), смаки, схильності та ін. Вона проявляється не тільки 
в різних формах, а й у різних сферах життєдіяльності людини. 
Спрямованість особистості характеризується рівнем зрілості, ши�
ротою, інтенсивністю, стійкістю і дієвістю. 

Більшість психологів вважає, що людина особистістю не на�
роджується, а стає. Проте в сучасній психології немає єдиної тео�
рії формування та розвитку особистості. Правильніше, мабуть, 
вважати, що особистість — це не лише результат біологічного до�
зрівання або матриця специфічних умов життя, а й суб’єкт ак�
тивної взаємодії з середовищем, у процесі якого індивід посту�
пово набуває (або не набуває ) особистісних рис. 

Розвинена особистість має розвинену самосвідомість. Суб’єк�
тивно, для індивіда, особистість виступає як його Я («образ Я», 
«Я – концепція»), система уявлень про себе, що пізнає себе в 
самооцінці, почутті самоповаги, рівні прагнень. Співвіднесення 
образу Я з реальними обставинами життя індивіда дозволяє особис�
тості змінити свою поведінку і здійснювати мету самовиховання. 

Особистість багато в чому являє собою життєво стійке утво�
рення. 

Стійкість особистості полягає в послідовності і передбачува�
ності її поведінки, в закономірності її вчинків. Однак слід вра�
ховувати, що поведінка особистості в окремих ситуаціях є варі�
ативною. 

У тих властивостях, які були придбані, а не закладені з наро�
дження (темперамент, задатки), особистість менш стійка, що до�
зволяє їй адаптуватися до різних життєвих обставин, до мінли�
вих соціальних умов. Модифікація поглядів, установок, ціннісних 
орієнтацій тощо в таких умовах є позитивною властивістю осо�
бистості, показником її розвитку. 
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Можна припустити, що при добре організованому процесі 
навчання з урахуванням індивідуальних особливостей студентів 
спостерігатиметься підвищення якості освіти і виховання в ці�
лому, рівень підготовки майбутніх фахівців зросте. Раціонально 
підібрані методи і принципи роботи зі студентами, на основі 
виявлених індивідуальних особливостей, поліпшить ставлення 
їх до навчання і, можливо, підвищить пізнавальний інтерес та 
активність не тільки у навчальній діяльності. Виходячи з цього, 
з’являється новий фактор у навчанні — це активність позиції 
особистості студента [8, с. 101]. 

Для підвищення продуктивності організації навчального�ви�
ховного процесу у вищому навчальному закладі бажано ство�
рювати такі психолого�педагогічні умови, в яких студент може 
зайняти активну особистісну позицію і повною мірою виявити 
себе як суб’єкт творчої діяльності. У навчально�виховному про�
цесі необхідні такі положення: 

– створення проблемних ситуацій, що приводять до пошуку 
самостійного рішення; 

– використання відеотренінгів, що дають можливість моде�
лювати реальне творчо�виробниче середовище тощо. 

Одним з основних психолого�педагогічних принципів актив�
ності особистості у навчанні є інтегрованість системи вимог до 
організації діяльності суб’єктів педагогічної творчості, що скла�
даються із спільної діяльності тих, кого навчають, та тих, хто 
навчає. Дуже важливим у цій сукупності відносин є принцип їх 
ідеалізації, який базується на ментальності суб’єктів та культур�
ному рівні суспільства [9, с. 93]. 

За допомогою основних ознак можна з високою ймовірністю 
визначити психологічний тип та індивідуальні особливості осо�
бистості. 

Є багато методик для отримання результатів з визначення 
індивідуальних особливостей характеру, темпераменту та інших 
типологічних особистостей. 

У процесі дослідження з метою виявлення типології особис�
тості проведено анкетування студентів вищих навчальних закла�
дів за темою: «Виявлення типологічних особливостей особисто�
сті» (за К. Г. Юнгом). 
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Аналіз анкетування дав такі результати: найпоширеніший тип 
особистості — це амброверти (поєднання) — 28 студентів, які 
володіють обома якостями, домінування якоїсь з них залежить 
від того, наскільки сильніший вплив із�зовні (екстраверсія) або 
настрою (інтроверсія); 14 студентів — екстраверти (вивернутий 
назовні) — легкі у спілкуванні, мають тенденцію до лідерства, 
люблять бути у центрі уваги, імпульсивні, відкриті, контактні, 
судять людей за зовнішнім виглядом, у них високий рівень агре�
сивності (холерики, сангвініки); 12 студентів — інтроверти (звер�
нений всередину) — спрямовані на світ власних переживань, мало�
контактні, мовчазні, важко заводять нові знайомства, не люблять 
ризику, переживають розрив старих зв’язків, не розглядають ва�
ріантів програшу і виграшу, мають високий рівень тривожності і 
ригідності (флегматики, меланхоліки). 

 
Рис. 1 — Типологія особистостей студентів 

Отримані результати можуть бути використані при плануван�
ні навчального процесу освітньої та виховної роботи. Врахуван�
ня цих індивідуальних особливостей допоможе налагодити кон�
такт зі студентами та підвищити рівень ефективності навчально�
виховного процесу. 
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Висновки. На основі викладеного вище матеріалу можна зро�
бити такі висновки: 

– кожна людина єдина і неповторна у своїй індивідуальнос�
ті, яка проявляється в індивідуальних особливостях. Вважаєть�
ся, що виховання і навчання повинні максимально спиратися на 
індивідуальність; 

– необхідність індивідуального підходу викликана тією об�
ставиною, що будь�який вплив на особистість переломлюється 
через її індивідуальні особливості, через «внутрішні умови», без 
урахування яких неможливий по�справжньому дієвий навчаль�
но�виховний процес; 

– до індивідуальних особливостей відносяться: своєрідність 
відчуттів, сприйняття, мислення, пам’яті, уяви, особливості інте�
ресів, нахилів, здібностей, темпераменту, характеру особистості. 
Індивідуальні особливості впливають на розвиток особистості, 
ними значною мірою обумовлено формування всіх її якостей; 

– при врахуванні індивідуальних особливостей підвищується 
рівень навчання, викладачеві простіше працювати зі студентами, 
коли відомо, на які їхні особливості можна спиратися в процесі 
роботи. Співробітництво між студентами та викладачем — го�
ловна засада результативного навчання. 

Добре поставлена методика — це лише перший рівень на�
вчання. Але коли постає питання про просування на більш висо�
кий рівень знань, навичок, умінь, то тут обов’язково передбача�
ється сформованість своєрідних способів дії, що визначаються 
індивідуальними особливостями людини. Ігнорування цих спо�
собів може стати гальмом у досягненні високих результатів, у 
розвитку здібностей особистості. Індивідуальний підхід до сту�
дента припускає у своїй основі не емпіричний досвід, а глибокі 
наукові знання про індивідуальні особливості людини. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ 

ЗАСОБАМИ МУЗЕЮ 
 

SOCIAL AND CULTURAL REHABILITATION 
OF PEOPLE WITH DISABILITIES BY MUSEUM 

 
У статті розглянуто проблему соціокультурної адаптації людей 

з особливими потребами музейними засобами. Запропоновано ав%
торський алгоритм роботи працівника музейного закладу з різни%
ми категоріями людей з інвалідністю залежно від типу дефекту. 
Основну увагу приділено осмисленню міжнародного досвіду і мож%
ливостей його використання в практиці спеціальної психології та 
музейної роботи в Україні, що спрямовано на позитивний психоло%
гічний ефект. 

Даний вид реабілітації засобами музею спираючись як на вербальні, 
так і невербальні засоби спілкування, створює умови для підтриму%
ючої комунікації, спрямований на збільшення соціокультурної мобіль%
ності, посилення адаптивних можливостей та життєвих шансів 
інвалідів. Реабілітація засобами мистецтва, що знаходяться у музеї, 
своїм гармонійним впливом розвиває, коригує та формує моральні  
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особистісні якості, сприяє формуванню більш складних і високих 
нових потреб та самовихованню. Соціокультурна адаптація му�
зейними засобами художнього музею має вплив на формування на�
ціональної самосвідомості та позитивного ставлення до звичаїв, 
традицій, творчості свого народу та народів світу. 

 
Ключові слова: соціокультурна реабілітація, люди з особливи�

ми потребами, музей. 
 
In this article, the problem of sociocultural adaptation of people with 

special needs in the museum is considered. The author's algorithm of 
work of the employee of museum institution with various categories of 
people with disabilities depending on defect type is offered. The main 
attention is paid to judgment of the international experience and oppor�
tunities of its use in practice of special psychology and museum work in 
Ukraine, which is directed on positive psychological effect. This type of 
rehabilitation with museum means, both verbal and nonverbal commu�
nication, creates conditions for supporting communication, aimed at in�
creasing the socio�cultural mobility, enhancing the adaptive capabilities 
and life chances of disabled people. Rehabilitation with the means of art 
in a museum, its harmonious influence develops, adjusts and creates 
moral personality, contributes to the formation of more complex and high 
new needs and self�education. Sociocultural adaptation with museum 
means of art museum influences the formation of national identity and a 
positive attitude to the customs, traditions and creativity of its people and 
the peoples of the world. 

 
Key words: social and cultural rehabilitation of people with dis�

abilities, museum 
 
В статье рассмотрена проблема социокультурной адаптации 

людей с особыми потребностями музейными средствами. Предложен 
авторский алгоритм работы работника музейного учреждения с 
различными категориями людей с инвалидностью в зависимости 
от типа дефекта. Основное внимание уделено осмыслению между�
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народного опыта и возможностей его использования в практике спе�
циальной психологии и музейной работы в Украине, что направлено 
на положительный психологический эффект. Данный вид реаби�
литации средствами музея, опираясь как на вербальные, так и не�
вербальные средства общения, создает условия для поддерживаю�
щей коммуникации, направленной на увеличение социокультурной 
мобильности, усиление адаптивных возможностей и жизненных 
шансов инвалидов. Реабилитация средствами искусства, находя�
щихся в музее, своим гармоничным влиянием развивает, корректи�
рует и формирует нравственные личностные качества, способст�
вует формированию более сложных и высоких новых потребностей 
и самовоспитанию. Социокультурная адаптация музейными сред�
ствами художественного музея влияет на формирование нацио�
нального самосознания и позитивного отношения к обычаям, тра�
дициям, творчеству своего народа и народов мира. 

 
Ключевые слова: социокультурная реабилитация, люди с осо�

быми потребностями, музей. 
 
Вступ. Розвиток сучасного суспільства України і процеси єв�

роінтеграції ставлять питання забезпечення захисту прав грома�
дян країни і особливо тих, хто потребує її найбільше, зокрема — 
людей з особливими потребами. Залучення інвалідів до культур�
ного середовища є одним з пріоритетних напрямів державної 
політики України. Згідно з Конвенцією про права інвалідів, що 
набула чинності для України 6 березня 2010 р., проголошується 
принцип повного й ефективного залучення та включення інва�
лідів до суспільства. Зокрема ст. 30 Конвенції визначає, що дер�
жави�учасниці визнають право інвалідів брати участь нарівні з 
іншими громадянами в культурному житті й уживають усіх на�
лежних заходів для забезпечення того, щоб інваліди мали доступ 
до таких місць культурних заходів чи послуг, як театри, музеї, 
кінотеатри, бібліотеки й туристичні послуги, а також мали най�
можливішою мірою доступ до пам’яток та об’єктів, що мають 
національну культурну значущість [3, с. 8]. 
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Постановка наукової проблеми. Важливе місце в реабілітації 
людей з особливими потребами згідно зі «Стандартними прави�
лами забезпечення рівних можливостей для інвалідів», прийня�
тими Генеральною Асамблеєю ООН 20 грудня 1993 року, займає 
не лише медична, а й соціокультурна реабілітація. Під соціокуль�
турною реабілітацією розуміють комплекс умов та заходів, що 
дозволяють інваліду адаптуватися в стандартних соціокультурних 
обставинах — від занять посильною працею до ознайомлення зі 
здобутками культури людства [4]. Через неналагоджені механізми 
соціокультурної реабілітації у здорове суспільство інваліди часто 
створюють власний мікросоціум, до якого входять лише люди з 
особливими потребами з певними групами дефектів. Нездатні са�
мореалізуватись у соціумі, люди з особливими потребами мають 
занижену самооцінку і відчувають комплекс неповноцінності. 
Одним з провідників соціокультурної реабілітації є доступ до куль�
турних цінностей та занять культурно�творчою діяльністю у му�
зеї з урахуванням глибини дефекту особи. Велика увага приді�
ляється цій проблемі у Великобританії, де затверджено та діє 
«Керівництво по роботі з інвалідами для музеїв та художніх гале�
рей Великобританії», у Франції «Комфортні умови відвідування 
для всіх», затверджене Управлінням Музеїв, у Росії методичний 
посібник «Соціокультурна реабілітація інвалідів музейними за�
собами», видане Дарвінським музеєм, в Італії «Пам’ятка пере�
бування у тактильному музеї» м. Болоньї та ін. В Україні єдино�
го офіційного навчально�методичного видання, яке стосується 
взаємодії працівника музейного закладу з людьми з особливими 
потребами з урахуванням ступеню та глибини дефекту, немає. 
Незважаючи на пересувні інсталяції, тактильні виставки, допо�
міжні картки зі шрифтом Брайля і роботу колективу музейного 
закладу, екскурсовод без методичної підготовки, що базується 
на знанні психосоматичних аспектів протікання хвороби, може 
під час проведення екскурсій ретравматизувати людину з особ�
ливими потребами. 
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Алгоритм дій та апробація методичних рекомендацій для гар�
монійного спілкування між працівником музею та людиною з 
особливими потребами, що має на меті соціокультурну реабілі�
тацію та розвивальний ефект, визначає осмислення теми про�
блем інвалідів у дослідницьких розвідках сучасної вітчизняної 
науки з перспективою подальшої реалізації їх результатів у прак�
тиці соціальної політики. Саме це і обумовлює актуальність по�
даної статті. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій з проблеми 
До досліджень методології, теоретичних підходів у сфері со�

ціокультурної реабілітації людей з особливими потребами, до�
тичних до музейної педагогіки, належать праці, автори яких пе�
реважно зарубіжні — О. Ваньшина, М. Вейсен, Н. Дементьєва, 
Т. Калінін, К. Кейз, Е. Клигіна, Д. Мітчел, С. Робсон, Я. Смір�
ницький, О. Холостова, Н. Шишліна, Л. Ярська�Смирновата, а 
також невелике коло вітчизняних — Т. Каткова, Н. Локоть, К. Мі�
накова, О. Чернишенко, А. Шевцов. 

Аналіз останніх досліджень з теми свідчить, що фізичний чи 
розумовий дефект людини з особливими потребами перешко�
джає спілкуванню, гальмує засвоєння соціального досвіду. Со�
ціокультурна реабілітація музейними засобами сприяє розвитку 
комунікативних навичок, впливає на самооцінку, здійснює ко�
рекцію емоційних порушень. Особливий акцент робиться на 
необхідності реальної допомоги дітям з особливими потребами, 
надання їм підтримки та можливості на самореалізацію в про�
цесі інтеграції в суспільство. Підкреслюється незначна кількість 
публікацій вітчизняних авторів із згаданої проблематики, що 
свідчить про важливість розробки цього питання. 

Мета дослідження полягає в осмисленні теми «соціокультурна 
реабілітація людей з особливими потребами музейними засоба�
ми» на українському просторі, аналізі національного та міжна�
родного досвіду з цієї проблеми для гуманізації суспільних від�
носин та створення стійкого фундаменту в реалізації соціальних 
ініціатив щодо людей з особливими потребами, зокрема зруй�
нуванню бар’єрів між інвалідами та музейними експозиціями. 
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Виклад методики і результатів дослідження. Відповідно до статті 
2 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів 
в Україні» інвалідом є особа зі стійким розладом функцій орга�
нізму, зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уро�
дженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяль�
ності, до необхідності в соціальній допомозі та захисті [2]. Як 
вважають О. Холостова та Н. Дементьєва [7], інвалідність — це 
специфічна ситуація розвитку й стану особистості, що супрово�
джується обмеженнями життєдіяльності в найрізноманітніших 
її сферах. З метою гуманізації та демократизації суспільних про�
цесів поняття інвалід заміняється таким поняттям як «людина з 
обмеженими можливостями». 

Залежно від типу порушення людей з особливими потребами 
виокремлюють такі категорії з: порушеннями слуху (глухі, оглух�
лі, зі зниженим слухом); порушеннями зору (сліпі, осліплі, зі зни�
женим зором); порушеннями інтелекту (розумово відсталі, із за�
тримкою психічного розвитку); мовленнєвими порушеннями; 
порушеннями опорно�рухового апарату; складною структурою по�
рушень (розумово відсталі, сліпі чи глухі; сліпоглухонімі та ін.); 
люди з емоційно�вольовими порушеннями та особи з аутизмом. 

Аналіз здатності інваліда до збору й обробки інформації до�
зволяє виділити три градації: здатен до збору й обробки інфор�
мації; здатен до збору інформації при відсутності здатності до її 
обробки; не здатен до збору й обробки інформації. З останньою 
категорією осіб працівники музейних закладів зазвичай не сти�
каються. Дані практичні рекомендації є авторською спробою 
синтезу знань зі спеціальної психології, дефектології, музейної 
педагогіки і результатом консультативної практики з формуван�
ня готовності працівників Чернігівського обласного художньо�
го музею ім. Галагана до роботи з людьми з особливими потре�
бами. Методи соціокультурної реабілітації музейними засобами 
мають значні відмінності для кожної з вищезазначених катего�
рій осіб з особливими потребами, але етап підготовки має свої 
спільні особливості. 
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Алгоритм підготовки до проведення екскурсії: 
1. Загальна інформація про дитину/дорослого/групу осіб: ім’я, 

вік, телефони батьків/родичів/асистента, інформація про особ�
ливі потреби та ступінь здатності до збору й обробки інформації. 

2. Наявний рівень знань і вмінь (здатність до самообслугову�
вання, спілкування, пізнавальні можливості, самоконтролю пове�
дінки, емоційно�вольової сфери тощо) — вміння, сильні якості 
та труднощі, стиль подання інформації (візуальний, аудіальний, 
кінестетичний, багатосенсорний та інші, особливо якщо один зі 
стилів домінує). 

3. Адаптації та модифікації. При складанні програми прове�
дення екскурсії необхідно проаналізувати, які адаптації та мо�
дифікації слід розробити для облаштування середовища, засто�
сування належних методів, матеріалів, обладнання, урахування 
сенсорних та інших потреб відвідувачів музею. 

При модифікації трансформується характер подачі матеріалу 
шляхом зміни змісту або концептуальної складності. Мова йде про 
скорочення змісту матеріалу, корекцію розповіді, визначення 
змісту, який необхідно засвоїти індивідуально до кожної особи 
залежно від типу інвалідності та глибини дефекту. 

Адаптація змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи 
зміст або концептуальну складність теми екскурсії. Зокрема, мо�
жуть використовуватись такі види адаптацій: пристосування се�
редовища (збільшення інтенсивності освітлення в кімнаті, де є 
люди з порушеннями зору; зменшення рівня шуму, де знахо�
диться людина, яка слабо чує, забезпечення її слуховим апаратом; 
створення пандусів та відокремленого блоку в туалетній кімнаті 
для людини у візку); адаптація підходів до проведення екскурсії 
(збільшення часу екскурсії, деталізація інформації, зміна темпу 
надання інформації, чергування видів діяльності); адаптація ма�
теріалів (наочних та інших матеріалів; використання друкованих 
текстів з різним розміром шрифтів, картки зі шрифтом Брайля, 
картки�підказки для осіб з розумовою відсталістю тощо). Біля 
вхідних дверей має бути стенд з інформацією, де люди у візках 
можуть дізнатися про місце модифікованих аудиторій, туалетів, 
ліфту, кнопки виклику; для слабозорих та сліпих інформація пода�
ється у вигляді макету, рельєфно�графічного плану, карток Брайля. 
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Робота з відвідувачами музею з порушеннями опорно%рухового 
апарату 

Це найлегша в обслуговуванні категорія інвалідів для співро�
бітників музею, але найскладніша в матеріально�технічному плані, 
адже не кожен музей може дозволити собі побудувати пандус та 
спеціалізований туалет, розширити вхідні двері в експозиційні 
зали, створити всі умови доступності об’єктів та безпеки пере�
сування для маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2�
17:2006 [1]. Така екскурсійна група не повинна перевищувати 
8–10 чоловік, інакше можливі складності при огляді художніх 
робіт, оскільки інвалідні візки в середньому займають 0,8–0,9 
квадратного метра. До особливих рекомендацій відносяться такі: 
необхідно заздалегідь подбати, щоб пандус при вході в музей був 
чистий і неслизький, не загромаджений сторонніми предметами; 
кнопка виклику у ліфті має бути на рівні витягнутої руки люди�
ни у візку, переходи між залами і в залах — вільні від порогів. 
При проведенні екскурсії краще, якщо екскурсовод і екскурсант 
розташовані на одному рівні, найзручніше сісти або відійти трохи 
назад, що створює атмосферу співпраці «рівних можливостей», 
позитивно впливає на самооцінку інваліда. 

Робота з відвідувачами музею з порушеннями зору (сліпими, 
осліплими, зі зниженим зором) 

За твердженнями Л. С. Виготського, «як тільки до тифлопеда�
гогічного процесу залучений новий елемент — досвід іншої лю�
дини, використання чужого ока, співпраця зі зрячим, — так за�
раз же ми опиняємося на принципово новому ґрунті і сліпий 
набуває свій мікроскоп і телескоп, які безмірно розширюють його 
досвід і тісно вплітають його в загальну тканину світу» [6]. 

Відомо, що проблемою таких відвідувачів є дуже обмежені мож�
ливості сприйняття інформації від навколишнього світу (всього 
10%), причому безліч музейних експозицій розрахована насам�
перед на зорове сприйняття. 

За О. Ваньшиною, розрізняють три форми сліпоти: тотальна 
сліпота; залишковий зір; слабозорість [5; 28]. Необхідно поперед�
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ньо з’ясувати ступінь втрати зору: чи бачать екскурсанти пред�
мети або їх обриси, чи володіє хтось із них світлочутливістю або 
вони не бачать нічого, і, вже ґрунтуючись на цьому, будувати 
екскурсійний маршрут. 

Незрячі можуть отримувати інформацію кількома доступними 
їм способами: самостійно на дотик (наприклад, за допомогою 
шрифту Брайля); на слух (скажімо, за допомогою аудіо�носіїв); 
за допомогою зрячої людини. 

Важливо, щоб число слабозорих на екскурсії було не більше 
десяти осіб, а зі сліпими — не більше п’яти. Особливою попу�
лярністю у цієї категорії осіб користуються тактильні копії екс�
понатів, особливо рельєфні копії для картин. Важливо врахову�
вати, що техніка тактильної екскурсії для сліпого полягає в тому, 
що його підводять до експоната і кладуть його руку, а краще оби�
дві руки на предмет і дозволяють спокійно його вивчити, даючи 
чітке пояснення того, що опиняється у нього під пальцями. Не 
слід водити руку сліпого та квапити його. Необхідно, щоб ко�
жен відвідувач у групі отримав можливість ознайомитися з екс�
понатами. Не обов’язково прагнути представити сліпому всю 
підвибірку, краще дати можливість ґрунтовно вивчити найхарак�
терніші або цікаві предмети з колекції. 

Робота з відвідувачами музею з порушеннями слуху (глухі, оглух�
лі, зі зниженим слухом). Починаючи екскурсію, потрібно при�
вернути увагу глухих. Для цього, якщо відвідувач слабочуючий, 
екскурсовод має звернутися до нього по імені, якщо глухий — 
перейти в поле його зору або покласти йому руку на плече. Гово�
рити слід у рівному темпі, не поспішаючи, слова вимовляти чіт�
ко. Важливо, щоб екскурсії не заважали сторонні джерела шу�
му. Під час роботи потрібно стати так, щоб було видно обличчя 
екскурсовода, особливо його губи. У розмові слід використову�
вати прості фрази. Якщо в групі виявляться глухі, необхідно ско�
ристатися послугами сурдоперекладача. Для зручності проведен�
ня екскурсії така група не має перевищувати десять осіб. Дуже 
доречно запропонувати такій групі заздалегідь підготовлений тек�
стовий варіант екскурсії. 
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Робота з відвідувачами музею з порушеннями інтелекту (ро�
зумово відсталі, із затримкою психічного розвитку). 

Під час проведення екскурсії з цією категорією осіб слід спи�
ратися на ресурсні сторони особистості, які є індивідуальними 
для кожного захворювання з урахуванням ступеню дефекту. Так, 
наприклад, збереженими, ресурсними сторонами осіб з синдро�
мом Дауна можуть бути: зорове сприйняття і здібності до наоч�
ного навчання, здатність прочитати написаний текст і користу�
ватися ним; здатність вчитися на прикладі, прагнення копіювати 
чиюсь поведінку. Екскурсію у художньому музеї слід побудувати 
таким чином, щоб на прикладі перлин світової культури фор�
мувати уявлення про елементарні морально�етичні норми, роз�
вивати вміння ототожнювати себе з зображеним персонажем, 
розвивати силу уваги (не помічати сторонніх подразників). При 
проведенні екскурсії слід комбінувати завдання, які мають чер�
гування зорової та слухової уваги, матеріал ділити на логічно за�
вершені частини та використовувати зорові опори. 

Робота з відвідувачами музею з мовленнєвими порушеннями 
У спілкуванні з цими людьми головне — бути терплячим, не 

перебивати і не поправляти їх. В ході екскурсії потрібно диви�
тися в обличчя екскурсантам, підтримуючи візуальний контакт. 
Конкретизувати висловлювання, використовувати прості речен�
ня. Співробітники музею можуть задавати запитання закритого 
типу, які потребують відповіді кивком. Намагання ексурсовода 
закінчити речення за такого відвідувача може негативно впли�
нути на самооцінку екскурсанта, викликати неприємні емоції у 
відвідувачів музею та звести нанівець терапевтичний характер 
екскурсії. 

Робота з відвідувачами музею з емоційно%вольовими порушен%
нями та осіб з аутизмом 

Головне, що необхідно мати на увазі музейним працівникам 
перед зустріччю з цією групою екскурсантів — наявність у них 
потреби у розвитку та отриманні нової інформації. Часто ці лю�
ди мають свій особливий погляд на навколишню реальність. 
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Екскурсоводу необхідно бути гнучким, розмовляти з ними не як 
з хворими людьми, а з повагою, спокійним тоном голосу, не до�
пускаючи різкості. Не слід вступати з ними в дискусії чи емо�
ційно подавати інформацію. Якщо чия�небудь точка зору силь�
но відрізняється від загальноприйнятої, можна просто сказати, 
що вона теж має право на існування. 

Текст екскурсії для людей з особливостями інтелектуального 
розвитку має бути вільний від занадто складної інформації: цифр, 
наукових термінів, цитат. При цьому фрази повинні бути короткі 
та однозначні. 

Шлях до музею є стресовим фактором, і в деякі моменти ці 
люди можуть відчувати емоційні зриви, бути збудженими чи не�
врівноваженими. Необхідно враховувати ці психосоматичні особ�
ливості і намагатися заспокоїти їх, вести себе спокійно, запита�
ти їх про те, чим можна їм допомогти. Екскурсоводу та іншим 
співробітникам музею важливо бути ввічливими, доброзичливи�
ми і коректними з цією категорією відвідувачів. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у да%
ному напрямі. Розв’язання розглянутої проблеми потребує по�
дальших комплексних досліджень, що може бути реалізовано за�
вдяки аналізу практичних аспектів соціокультурної реабілітації 
інвалідів музейними засобами; дослідження індивідуально�пси�
хологічних властивостей осіб залежно від типу інвалідності; роз�
роблення системи психологічної корекції засобами мистецтва. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬО%
РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

В УМОВАХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 
 

INNOVATIVE APPROACHES TO IMPROVE EDUCATIONAL 
AND REHABILITATIONAL PROCESS OF EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS IN THE CONDITIONS OF REGION’S 
ECONOMY SOCIALISATION 

 
У статті розглянуто сучасний рівень розвитку економіки Ми�

колаївської області. Доведено, що Миколаївська область — одна з 
перспективних областей України, має високий економічний, соціаль�
ний та інноваційний потенціал. Досліджено рівень забезпечення осіб з 
особливими потребами навчально�реабілітаційним процесом у на�
вчальних закладах регіону. Більшість вищих навчальних закладів не 
мають спеціально обладнаних спортивних майданчиків для осіб з 
обмеженими можливостями. В цілому Миколаївська область налі�
чує понад 600 спортивних об’єктів, але тільки на 23 з них прово�
диться фізкультурно�реабілітаційна робота для осіб з обмеженими 
можливостями. Обґрунтовано, що на тлі економічного розвитку 
регіону відслідковується низький рівень введення інновацій у навчаль�
но�реабілітаційний процес навчальних закладів, де навчаються особи 
з освітніми потребами. Надано рекомендації щодо впровадження 
інноваційних підходів поліпшення та забезпечення осіб з особливим 
потребами під час навчання. Серед пропозицій щодо поліпшення 
освітнього процесу для осіб з обмеженими можливостями у навчаль�
них закладах є введення реабілітаційних, оздоровчих та лікувальних 
комплексів. Для впровадження пропозицій пропонується у навчальних 
закладах створити реабілітаційні майданчики, що дозволить при�
швидшити оздоровчий, реабілітаційний, лікувальний процес осіб з обме�
женими можливостями та забезпечити повноцінний освітній процес. 

______________________________________ 
© І. С. Крамаренко, О. М. Повх, Ю. В. Бугровська 
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Ключові слова: інноваційний підхід, реабілітація, освітній про�
цес, соціалізація економіки регіону. 

 
The article considers the current level of economic development of 

Mykolaiv region. It has been proved that Mykolaiv region is one of the 
most future�oriented regions of Ukraine, and has a high economic, social 
and innovative potential. The level of provision of educational and reha�
bilitational process for people with disabilities in educational institutions 
of the region has been studied. It has been determined that most higher 
educational institutions does not have specially equipped sports grounds 
for people with disabilities. In general Mykolaiv region has more than 
600 sports facilities, but only 23 of them carry out sports and rehabilita�
tion work for people with disabilities. It has been proved that against the 
background of the region economic development, the low level of intro�
ducing innovations in teaching and rehabilitation process of educational 
establishments where people with learning needs study can be observed. 
Recommendations for implementing innovative approaches of promoting 
and supporting people with special needs during the process of education 
have been given. Among the suggestions for improvement and develop�
ment of the educational process for people with disabilities in educational 
establishments is the introduction of rehabilitational, health�improving and 
medical complexes. To implement the suggestions it is offered to create 
rehabilitational grounds in educational establishments that will acceler�
ate health�improving, rehabilitational and treatment process for people 
with learning needs and provide fully fledged educational process. 

 
Keywords: innovative approach, rehabilitation, educational proc�

ess, socialization of the regional economy 
 
В статье рассмотрен современный уровень развития экономи�

ки Николаевской области. Доказано, что Николаевская область 
является одной из перспективных областей Украины и имеет вы�
сокий экономический, социальный и инновационный потенциал. Иссле�
дован уровень обеспечения лиц с особыми потребностями учебно�
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реабилитационным процессом в учебных заведениях региона. Боль�
шинство высших учебных заведений не имеют специально оборудо�
ванных спортивных площадок для лиц с ограниченными возможнос�
тями. В целом Николаевская область насчитывает более 600 спор�
тивных объектов, но только на 23 из них проводится физкультур�
но�реабилитационная работа для лиц с ограниченными возможно�
стями. Обосновано, что на фоне экономического развития региона 
отслеживается низкий уровень ввода инноваций в учебно�реаби�
литационный процесс учебных заведений, где учатся лица с обра�
зовательными потребностями. Даны рекомендации по внедрению 
инновационных подходов улучшения и обеспечения лиц с особыми 
потребностями во время учебы. Среди предложений по улучшению 
учебного процесса для лиц с ограниченными возможностями явля�
ется введение в учебных заведениях реабилитационных, оздорови�
тельных и лечебных комплексов. Для внедрения предложений пред�
лагается в учебных заведениях создать реабилитационные площадки, 
что позволит ускорить оздоровительный, реабилитационный, ле�
чебный процесс лиц с ограниченными возможностями и обеспечить 
полноценный образовательный процесс. 

 
Ключевые слова: инновационный подход, реабилитация, об�

разовательный процесс, социализация экономики региона. 
 
Постановка загальної проблеми та її зв’язок з важливими прак%

тичними завданнями. Роль освіти для розвитку суспільства та за�
безпечення процвітання країни переоцінити неможливо, адже 
саме від рівня освіти суспільства та ставлення до наукового по�
тенціалу нації залежить можливість держави залишатися конку�
рентоспроможною на світовому ринку [1, 84]. Сьогодні найактуа�
льнішою є проблема надання якісної вищої освіти та її доступність 
для всіх верств населення. Серед таких верств населення особ�
ливе місце займають особи з обмеженими можливостями. 

Окрім надання вищої освіти особам з обмеженими можливос�
тями, важливу роль відіграє також лікувальний та реабілітаційно�
оздоровчий процеси під час навчання. Більшість вищих навчаль�
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них закладів України не мають спеціально обладнаних спортив�
них, реабілітаційно�оздоровчих майданчиків для проведення за�
нять зі студентами з особливими потребами. Це є проблемою не 
тільки вищих навчальних закладів, а і в цілому кожного україн�
ського міста. Пропонуємо здійснити дослідження щодо пошуку 
інноваційних підходів забезпечення осіб з особливим потребами 
під час навчання реабілітаційними, оздоровчими, лікувальними 
комплексами в Миколаївській області, а також можливістю їх 
впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Різноманітні аспекти 
управління інноваційними підходами організацій в умовах соці�
алізації економіки розкриваються у працях вітчизняних учених: 
О. О. Бєляєвої, М. І. Диби, І. О. Іртищевої, С. Ю. Іванішиної,  
І. В. Крупіци, В. І. Кириленко, Т. В. Стройко. 

Метою статті є пошук інноваційних підходів до підвищення 
рівня соціального, реабілітаційно�оздоровчого, лікувального забез�
печення студентів з особливими потребами у навчальних закла�
дах, що приведе до розвитку економіки регіону. 

Виклад матеріалу основних положень. Дослідження сутності по�
нять «управління інноваційними підходами», «соціалізація еко�
номіки» дає можливість обґрунтувати визначення поняття управ�
ління інноваційними процесами організацій в умовах соціалізації 
економіки. На нашу думку, управління інноваційними проце�
сами організацій в умовах соціалізації економіки є процесом 
перетворення та управління наукового знання в інновацію, що 
сприяє поліпшенню добробуту населення як безпосередньо, так 
і опосередковано через формування умов для самовираження 
людини і забезпечує сталий розвиток національної та регіональ�
ної економіки. 

На час набуття незалежності Україна мала найкращі умови для 
соціально�економічного розвитку кожного регіону поміж всіх 
інших республік колишнього Радянського Союзу, це: добре роз�
винені промисловість і сільське господарство; потужний науко�
вий потенціал; високий середній рівень освіти; сприятливий 
клімат і вихід до моря, а головне — рівномірний розвиток усіх 
регіонів країни. 
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Таблиця 1 — Основні соціально%економічні показники розвитку Микола%
ївського регіону 

Показники 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2012 до 

2000, разів

Валовий регіональний 
продукт (у фактичних 
цінах), усього, млн грн 

3314 9553 14767 19410 20336 24055 27633 29205 8,8 

у розрахунку на одну 
особу, грн 

2563 7801 12227 16175 17050 20276 23402 24838 9,7 

Доходи населення, млн 
грн 

2177 9301 14772 19950 20723 26034 29800 328814 151,0 

Індекс споживчих цін (до 
попереднього року), % 

124,1 111,5 118,1 121,8 112,8 110,0 104,4 99,3 0,8 

Індекс цін реалізації 
продукції сільськогос�
подарськими підприєм�
ствами, % 

149,7 112,0 161,0 108,2 107,5 140,6 118,5 111,0 0,7 

Фінансовий результат до 
оподаткування, млн грн 

300 819 1546 596 970 1765 2216 2056 6,7 

Джерело: [2, с. 28] 

По суті, основні мезоекономічні показники розвитку регіо�
нальної економіки за 2000–2012 роки відображають позитивні 
тенденції — зростання валового регіонального продукту Мико�
лаївської області, доходів населення, зменшення індексу спожив�
чих цін. Валовий регіональний продукт за період 2000–2012 рр. 
збільшився в 93 рази, а доходи населення за досліджуваний пе�
ріод зросли в 151 раз. 

У грудні 2012 року індекс споживчих цін по області становив 
100,1%, з початку року — 99,3% (по Україні відповідно 100,2% і 
99,8%). На споживчому ринку області 2012 року подешевшали 
овочі (на 23,8%), яйця (на 20,6%), цукор (на 15,1%), молоко (на 
11,2%), масло вершкове (на 8,1%), сир м’який (на 6,7%), фрукти 
(на 1,8%). 

За підсумками 2012 року, індекс обсягу сільськогосподарсько�
го виробництва становив 82,4%. Таке суттєве погіршення показ�
ника викликане несприятливими погодними умовами: посушли�
вою осінню 2011 року, сильними морозами у лютому, посухою 
навесні та спекою в весняно�літній період 2012 року, що призве�
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ло до загибелі посівів зернових культур на площі 326 тис. га та 
негативно вплинуло на вегетацію сільськогосподарських культур, 
що збереглися. Як результат — сільгосптоваровиробники області 
отримали врожай зернових культур удвічі менший порівняно з 
минулим роком, а також менший валовий збір майже всіх культур. 

Прибутковими підприємствами області отримано 2056 млн грн. 
прибутку, що на 160 млн грн. (або на 8%) менше, ніж у відповід�
ному періоді 2011 року. Серед видів промислової діяльності отри�
мано прибутки підприємствами: машинобудування — 169,9 млн 
грн.; виробництво та розподілення електроенергії, газу та води — 
83,6 проти 391,2 млн грн. 

Отже, Миколаївська область — одна з перспективних облас�
тей України, що має високий економічний, соціальний та інно�
ваційний потенціал. Але на тлі високого економічного розвитку 
відслідковуємо низький рівень введення інновацій у навчально�
реабілітаційний процес навчальних закладів області. Адже еконо�
мічна якість розвитку (ефективність, прибутковість) має поєдну�
ватися із соціальною (високий рівень освіти, охорони здоров’я, 
рівень добробуту і тривалість життя, задоволеність характером та 
умовами праці тощо). 

Для потреб занять фізичною культурою і спортом місто Мико�
лаїв має 6 стадіонів, 125 спортивних залів, 6 плавальних басейнів, 
288 спортивних майданчиків, 173 пристосовані приміщення для 
фізкультурно�оздоровчих занять, легкоатлетичний манеж, кінно�
спортивну базу. Місто налічує 24 спортивні та підліткові клуби, 
в яких проводиться спортивна та оздоровча робота за місцем про�
живання населення [3]. З них фізкультурно�реабілітаційна ро�
бота осіб з обмеженими можливостями проводиться всього на 
23 спортивних об’єктах, з них: 4 стадіони, 4 спортивні майдан�
чики і поля, 8 спортивних зал, 2 фізкультурно�оздоровчі центри, 
1 плавальний басейн та 4 вбудовані пристосовані приміщення 
для занять фізкультурою та спортом. Що є критичною межею 
для міста з численністю населення понад півмільйона людей, з 
них пенсіонерів�інвалідів — 65660 осіб (рис. 1). 
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Рис. 1 — Кількість оздоровчо%спортивних та спеціально обладнаних  

приміщень для фізкультурно%реабілітаційної роботи осіб  
з обмеженими можливостями в Миколаївській області 

Студентська громада Миколаївського міжрегіонального інсти�
туту розвитку людини ініціювала проект «Реабілітаційний май�
данчик», за допомогою якого студенти з обмеженими можливо�
стями можуть проходити оздоровчу, лікувальну, реабілітаційну 
підготовку впродовж навчання під керівництвом професорсько�
викладацького складу інституту. 

Для реалізації відповідного проекту щодо створення реабіліта�
ційного майданчика пропонуємо створити громадсько�волонтер�
ську організацію «Світло надії» за участю студентів, студентів з 
особливими потребами та викладачів інституту. 

Таблиця 2 — Динаміка кількості громадських організацій в Миколаївсь%
кій області, шт 

Організації 1996 2001 2006 2009 2010 2011 2012 2013 

Громадські організації 323 915 1850 2298 2458 2619 2775 2930 

у тому числі студентські 1 6 7 7 7 7 8 8 

об’єднання ветеранів та 
інвалідів 

53 100 157 181 187 199 207 215 

у тому числі ветеранів та 
інвалідів війни 

21 25 32 36 37 40 42 43 

Джерело: [2, с. 27] 
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За останнє десятиліття кількість студентських громадських ор�
ганізацій в Миколаївській області майже не змінилася, саме то�
му пропонуємо створити студентську громадсько�волонтерську 
організацію «Світло надії» по роботі з особами та студентами з 
особливим потребами, а також громадянами, що постраждали під 
час АТО (табл. 2). 

Оскільки громадсько�волонтерські організації інвалідів не во�
лодіють владною і ресурсною міцністю держави, її соціально�
економічним та організаційним потенціалом, однак мають низку 
характеристик, що не властиві державному апарату, але без яких 
неможливо обійтися у практичному вирішенні проблем людей з 
інвалідністю, а саме: 1) об’єднують у своїх рядах інвалідів, а, отже, 
керуються життєвими інтересами, цінностями і пріоритетами 
інвалідів, які входять до них; 2) дають можливість акумулювати 
і використовувати такий унікальний ресурс, як соціальна ініціа�
тива та активність самих інвалідів, що дозволяє знаходити нові, 
більш сучасні засоби постановки і вирішення соціальних про�
блем інвалідів; 3) виступають єдиною соціальною структурою, у 
якій інваліди є членами не опосередковано, як в інших структу�
рах суспільства, а безпосередньо, завдяки чому громадські орга�
нізації інвалідів мають можливість отримувати адекватну інфор�
мацію щодо соціального стану і потреб інвалідів, украй необхідну 
для розробки пропозицій щодо вдосконалення нормативно�право�
вих актів і державних програм підтримки та реабілітації інвалідів. 

Відповідно до статуту громадської організацій інвалідів основ�
на мета її діяльності полягає у здійсненні заходів щодо соціаль�
ного захисту осіб з особливими потребами задля поліпшення їх 
становища в Україні, а пріоритетними напрямами діяльності вті�
лення цієї мети в життя є: 

1) здійснення заходів щодо реабілітації осіб з інвалідністю; 
2) надання соціальних послуг особам з інвалідністю; 
3) матеріальна допомога особам цієї категорії; 
4) сприяння реалізації особами з інвалідністю права на освіту; 
5) забезпечення працевлаштування цих осіб; 
6) санаторно�курортне оздоровлення, туристичний та екскур�

сійний відпочинок; 
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7) поліпшення житлових та побутових умов членів таких об’єд�
нань громадян; 

8) представництво і захист прав та інтересів осіб з інвалідністю; 
9) сприяння інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство; 
10) видавнича діяльність; 
11) проектно�нормативна діяльність; 
12) дорадчо�консультативна діяльність; 
13) інформаційно�роз’яснювальна робота тощо. 
Таким чином, громадські організації є важливою ланкою у 

розв’язанні проблем осіб з інвалідністю, а позитивна динаміка їх 
розвитку є соціально значущою для комплексної інтеграції осіб 
цієї категорії у суспільство [3, c. 168]. 

Перелік спеціалізованого обладнання для реабілітації, лікування 
та оздоровлення осіб, студентів з особливими потребами, а також 
громадян, що постраждали під час АТО, наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3 — Спеціалізоване обладнання для реабілітації осіб, студентів з 
особливими потребами, а також громадян, що постраждали під час АТО 

Назва обладнання Вартість, грн 

Тренажер ротаційний для нижніх кінцівок підлоговий 
ТРНП�1 

1 337,0 

Тренажер маятниковий для верхніх кінцівок кистьовий 
ТМК�1 

1 982,0 

Тренажер маятниковий універсальний ТМУ�10 7 800,0 
Сходинки з похилою площиною дитячі СХПд�1 5 100,0 
Бруси з перешкодами Бп�1 5 766,0 
Стілець тренувальний зі шведською стінкою СШС�1 625,0 
Тренажер ротаційний для верхніх кінцівок кистьовий 
ТРВК�1 

780,0 

Платформа тренувальна хитна в 2�х площинах ПК�2 222,0 
Усього 23 612,0 

У рамках проекту «Реабілітаційний майданчик» необхідно за�
лучити 42 242 грн. (табл. 4), у тому числі 25 912 грн. — грант, що 
може бути отриманий від компанії «РУСАЛ» у рамках конкурсу 
проектів з підвищення якості соціальної інфраструктури. 
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Таблиця 4 — Бюджет проекту «Реабілітаційний майданчик», грн* 

Стаття витрат Сума гранту
Надходження з 
інших джерел

Усього

Витрати на відрядження і транспорт 300 200 500 
Оренда приміщень і устаткування – 1 750 1 750 
Оплата послуг сторонніх організацій 2 000 – 2 000 
Витрати на зв'язок – – – 
Витратні матеріали 23 612 14 380 37 992 

Разом 25 912  16 330 42 242 

* Джерело: власні розрахунки 

Після закінчення терміну дії гранту проект існуватиме і надалі 
в тісній співпраці із студентською молоддю Миколаївського між�
регіонального інституту розвитку людини, приватними підпри�
ємцями області, персоналом та викладачами інституту, а також 
залучатиметься фінансування від інших донорів на продовження 
подібної діяльності. Візуалізацію проекту «Реабілітаційний май�
данчик» зображено на рисунку 2. 
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Рис. 2 — Візуалізація проекту «Реабілітаційний майданчик» 

Отже, створення студентських громадських організацій та впро�
вадження у діяльність вищих навчальних закладів інноваційних 
підходів щодо відкриття реабілітаційно�оздоровчих центрів та 
майданчиків дозволить пришвидшити соціалізацію економіки 
регіону. 

Висновки. Розбудова відповідних реабілітаційних майданчиків 
у кожному вищому навчальному закладі дасть змогу забезпечи�
ти новий інноваційний рівень якісної освіти з елементами соці�
алізації та сприятиме модернізації суспільства і держави. 
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Життя є основоположним благом й однією з найвищих соціаль�
них цінностей людини, позбавлення якого є незворотнім та озна�
чає припинення існування особи. Право на життя є природничим і 
невід’ємним. Без дотримання цього права всі інші права не мають 
цінності і значення. Саме тому право на життя знаходиться під 
максимальним правовим захистом, що базується на Конституції. 
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Здоров’я є природним благом, елементом, складником антропної 
природи людини, яким вона наділяється від народження. Тобто, з 
одного боку, стан здоров’я залежить від характеристик людини, 
які складаються на момент народження людини, а з другого, — 
характеристик, що визначаються під впливом соціальних факторів, 
спадкових, природних чинників та економічних і політичних умов, 
що є у державі. 

У статті робиться спроба дослідити, у чому полягає співвідно�
шення права людини на охорону здоров’я і права на життя. 

 
Ключові слова: здоров’я, охорона здоров’я, права людини. 
 
Life is a fundamental good and one of the highest social values of 

human deprivation is irreversible and means the demise of the individ�
ual. The right to life is a natural and inalienable. Without respect for this 
right all other rights have no value or meaning. That is why the right to 
life under the maximum legal protection, based on the Constitution. 

Health is a natural boon element anthropic component of human na�
ture, which is endowed by nature. That is, on the one hand, the state of 
health depends on the inherent characteristics of human nature, consist�
ing at the time of birth, and on the other — is determined under the in�
fluence of social factors, genetic, environmental factors, and economic 
and political conditions that are in the state. 

In this article we will explore what is the ratio of the human right to 
health care and the right to life. 

 
Keywords: health, health protection, human rights. 
 
Жизнь является основополагающим благом и одной из высших 

социальных ценностей человека, лишение которого является необ�
ратимым и означает прекращение существования человека. Право 
на жизнь является естественным и неотъемлемым. Без соблюде�
ния этого права все остальные права не имеют ценности и значе�
ния. Именно поэтому право на жизнь находится под максимальной 
правовой защитой, базирующейся на Конституции. 
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Здоровье является естественным благом, элементом, частью 
антропной природы человека, которым она наделяется от рожде�
ния. То есть, с одной стороны, состояние здоровья зависит от ха�
рактеристик человека, которые состоят на момент рождения 
человека, а с другой — характеристик, которые определяются под 
влиянием социальных факторов, наследственных, природных фак�
торов и экономических и политических условий, является в госу�
дарстве. 

В статье делается попытка исследовать, в чем заключается 
соотношение права человека на охрану здоровья и права на жизнь. 

 
Ключевые слова: здоровье, здравоохранение, права человека. 
 
Вступ. Дослідження даного питання слушно було б почати з 

характеристики права на життя. Так, найважливішим і найцінні�
шим з�поміж особистих прав і свобод людини є право на життя. 
Всезагальність цього права і його природничий характер закріп�
люються у міжнародно�правових документах, які визнані всіма 
цивілізованими країнами світу (зокрема, у ст. 3 Загальної декла�
рації прав людини, ст. 6 Міжнародного пакту про громадянські 
і політичні права, ст. 2–1 Конвенції про захист прав людини та 
основних свобод тощо). Вимоги міжнародно�правових актів пов�
ною мірою відображені в Основному Законі України, зокрема у 
Преамбулі Конституції України проголошується, що держава дбає 
про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, 
а у ст. 3 Конституції закріплено, що людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. Конституційне право на життя 
проголошено у ст. 27 Основного Закону України: «Кожна лю�
дина має невід’ємне право на життя» та гарантується забороною 
позбавлення життя [3]. 

Результати дослідження. Таким чином, життя є основополож�
ним благом й однією з найвищих соціальних цінностей людини, 
позбавлення якого є незворотнім та означає припинення існу�
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вання особи. Право на життя є природним і невід’ємним. Без 
дотримання цього права всі інші права не мають цінності і зна�
чення. Саме тому право на життя знаходиться під максималь�
ним правовим захистом, що базується на Конституції. Право на 
життя включає у себе всю сукупність прав людини у цілому, але 
не збігається повністю з жодним з них зокрема. Право на життя 
означає не лише відмову від війни, заборону вбивств та смертної 
кари, а й умови гідного існування, що необхідні для всебічного 
розвитку людини. На відміну від інших прав право на життя є 
визначальною передумовою, основою людської гідності, що га�
рантує недоторканність фізичного існування людини, оскільки 
життя розглядається як єдине і неподільне благо, яке не підля�
гає обмеженню. На думку А. Соловйова, право на життя — це 
закріплена нормами міжнародно�правових актів і внутрішнього 
законодавства можливість певної поведінки людини, спрямова�
ної на забезпечення недоторканності свого життя з боку інших 
осіб та свободи розпорядження ним. Як зазначає М. Ковальов, 
«саме завдяки праву на життя у правовій державі, у якій у пов�
ному обсязі діють закони громадянського суспільства, права і за�
конні інтереси громадян є пріоритетними перед усіма іншими». 
На думку Уповноваженого Верховної Ради України з прав лю�
дини Лутковської В. В., всі інші конституційні права людини слід 
розглядати як такі, що конкретизують право на життя у всій його 
різноманітності, а без реалізації цього права будь�які інші права 
і свободи втрачають сенс. Наше завдання — зробити Україну пра�
вовою державою, в якій права і свободи людини дотримуються 
безумовно» [4]. 

Важливим є те, що право на життя забезпечене рядом консти�
туційних гарантій. Серед них однією з основних гарантій права 
на життя є система охорони здоров’я, її постійний розвиток, про�
грес медичної науки, поліпшення медикаментозного забезпечен�
ня, удосконалення системи забезпечення санітарно�епідемічного 
благополуччя. 
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Коли йдеться про медичну допомогу, то потрібно розглядати 
право на охорону не просто життя як підтримання фізіологічно�
го існування людини, а мова має йти про якість життя, про те, 
який внутрішній (психологічний) і зовнішній (матеріальний) стан 
людини; наскільки повноцінно людина відчуває себе у суспіль�
стві, якою мірою вона соціально активна; наскільки суспільство 
адаптоване до сприйняття людей, наприклад, з фізичними чи 
психічними вадами. Державні органи влади та органи місцевого 
самоврядування зобов’язані вживати всебічних заходів, спрямо�
ваних на поліпшення якості життя людей. Важливо пам’ятати, 
що навіть людина, залежна від апаратури, що підтримує її фізіо�
логічне існування, має право на життя і надання медико�соціаль�
ної допомоги на найвищому рівні, якого досягло суспільство. 
Життя людини — це фізіологічне і психологічне функціонування 
її організму як єдиного цілого. Людина має право на життя і при 
стійкому порушенні згаданих функцій (параліч, розлад психіки), 
причому у цих випадках її життя у правовому відношенні не мож�
на вважати менш цінним, ніж життя будь�якої іншої людини. 

Докладніше дослідження права на життя дозволяє виділити 
різні аспекти його реалізації, що пов’язані з системою надання 
медичної допомоги. Серед них право на збереження життя (інди�
відуальності) і право на розпорядження життям. Як відзначила 
М. Малеїна, збереження людської індивідуальності тісно пов’язане 
з поняттям людини як суб’єкта права і відмежуванням його від 
інших осіб, а також об’єктів живої і неживої природи. У цьому 
аспекті велике значення має проведення абортів, зміна (корек�
ція) статі людини, використання методів генної інженерії при 
створенні людського організму з наперед запрограмованими озна�
ками, правове регулювання пересадки людям органів і тканин 
тварин, використання штучних органів і тканин тощо. 

Право на життя в аспекті розпорядження своїм життям про�
являється як можливість піддавати себе значному ризику і ви�
рішувати питання про припинення життя. У деяких випадках 
поведінка громадянина з високим ризиком для власного життя 
державою не забороняється, а отже, опосередковано визнається. 
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Необхідно відмітити той факт, що на шляху реалізації права 
на життя викристалізувався новий аспект — еутаназія, що є над�
звичайно складною і багатоаспектною проблемою. 

Так, питання еутаназії набуло особливої актуальності в останні 
десятиріччя, коли медицина досягла небачених досі вершин, лю�
дина в її протистоянні зі смертю здобула великих успіхів у галузі 
реаніматології і трансплантології, освоєні і продовжують вивча�
тись нові методики життєзабезпечення і реабілітації хворих, що 
перебувають у коматозному стані, уточнено критерії настання 
смерті людини. Успіхи у розвитку медицини поставили перед 
людиною низку запитань, відповіді на які досі не знайдено. Зо�
крема, чи вправі людина розпоряджатись своїм життям і взагалі 
відмовитися від нього, звернувшись до медичного працівника з 
проханням припинити лікування у випадку наявності хвороби чи 
стану, що загрожує її життю? Якщо пацієнт має таке право, то чи 
може медичний працівник, професія якого зобов’язує його до 
кінця боротися з хворобою, забезпечувати, а не позбавляти життя, 
задовольнити прохання хворого? Чи правомірно і гуманно відмо�
вити безнадійно хворому у проханні припинити раз і назавжди 
його страждання, право померти гідно? Чи не буде така відмова 
розцінена як застосування до даної особи катувань, насильства, 
жорстокого чи такого, що принижує людську гідність, ставлення, 
які передбачено міжнародним законодавством і національною 
нормативно�правовою базою сучасних держав? Це лише незнач�
не коло запитань, що виникають при дослідженні цієї проблеми 
та які активно обговорюються як медиками, так і юристами, 
психологами і представниками духівництва. 

Уперше термін «еутаназія» запровадив англійський філософ 
Френсіс Бекон для визначення легкої і спокійної смерті, без мук 
і страждань. Еутаназія (від грец. eu — добра і thanatos — смерть) 
буквально означає «добра, легка, блаженна смерть». У науковій 
літературі та в законодавстві деяких зарубіжних країн пропону�
ється таке визначення цього поняття. В українському законодав�
стві в Основах законодавства про охорону здоров’я (ч. 3 ст. 52) під 
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еутаназією розуміють навмисне прискорення смерті або умерт�
віння невиліковно хворого з метою припинення його страждань. 
У Цивільному кодексі України закріплено заборону задовольняти 
прохання фізичної особи про припинення її життя (ч. 4 ст. 281). 
На думку В. Грищука, це визначення викликає застереження з 
кількох позицій, зокрема це стосується звуження кола суб’єктів 
заборони, а також відсутня вказівка на відповідальність за по�
рушення заборони еутаназії. Основи законодавства Російської 
Федерації про охорону здоров’я громадян у ст. 45 («Заборона 
еутаназії») передбачено, що медичному персоналу забороняється 
здійснювати еутаназію, тобто задоволення прохання хворого про 
прискорення його смерті будь�якими діями чи засобами, у тому 
числі припиненням дії штучних заходів з підтримання життя. 
Відповідно до Декларації щодо еутаназії від 1987 року еутаназія 
є актом умисного переривання життя пацієнта, навіть зроблена 
на прохання самого пацієнта чи на прохання його близьких ро�
дичів, є неетичною. Це не звільняє лікаря від урахування ба�
жання пацієнта, щоб процеси вмирання відбувались природним 
шляхом у заключній стадії лікування. Лісабонська декларація 
щодо прав пацієнта від 1981 р. проголошує право пацієнта по�
мерти з гідністю (п. «д»). В Енцикліці «Evangelium vitae» еутаназія 
визначається як дія чи бездіяльність, яка сама по собі та з намі�
ром спричиняє смерть з метою усунути всі страждання. Encyclo�
pedia Britanica так закріплює поняття еутаназії, що називається 
також милосердним убивством — це дія чи практика, що викли�
кає настання безболісної смерті в осіб, які страждають від болів 
при невиліковних хворобах чи фізичних розладах. У Нідерландах 
під еутаназією розуміється закінчення життя пацієнта за допо�
могою лікаря на прохання пацієнта. На думку О. Старовойтової, 
еутаназія — це дія чи бездіяльність лікаря, іншої людини, накі�
нець самого хворого, що тягне за собою настання миттєвої чи 
безболісної смерті останнього [6]. Як зазначають Ю. Дмитрієв та 
К. Шлєнєва, еутаназія — це усвідомлений, добровільний, вольо�
вий відхід людини з життя [2]. 
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Ця проблема має велике суспільне, соціальне, медичне, тео�
логічне і правове значення. Гострі дискусії, що точаться між 
ученими — медиками, юристами, представниками духівництва і 
біоетики, соціологами, філософами насамперед стосуються того, 
хто «за», а хто «проти» еутаназії. Питання еутаназії, як бачимо, є 
суперечливим, неоднозначним і складним. Для кращого розу�
міння «легкої смерті» можемо розглядати її у різних аспектах, а 
саме — морально�етичному, релігійному, біолого�медичному, со�
ціально�економічному і правовому. 

Свою увагу доцільно зосередити саме на правовому аспекті 
проблеми, що визначається через нормативно�правову базу, де на 
законодавчому рівні або дозволяється, або забороняється еута�
назія. У деяких країнах еутаназія є узаконеною тією чи іншою 
мірою, зокрема у Нідерландах, Бельгії, Австралії, у кількох шта�
тах США (Орегон, Каліфорнія, Вашінгтон). 

Законодавче регулювання цієї проблеми в Україні можемо ви�
значити, виходячи з Конституції України, Цивільного кодексу 
України та Основ законодавства України про охорону здоров’я. 
Відповідно до ст. 27 Конституції України кожна людина має 
невід’ємне право на життя. Це право, на відміну від інших прав, 
є визначальною передумовою, основою людської гідності. Люд�
ська гідність є головним критерієм якості змісту життя. Згідно з 
Основним Законом України (ст. 3), гідність є однією з найвищих 
соціальних цінностей. Норма ст. 21 Конституції України прого�
лошує, що всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. 
Конституція закріплює повагу до людської гідності, у зв’язку з 
чим передбачено норму, яка визначає, що катування, жорстоке, 
нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи по�
карання, порушує права людини (ст. 28). Право на повагу до гід�
ності відноситься до особистих прав і свобод людини, невід’єм�
них і таких, що належать їй від народження. Від цього поняття 
слід відмежовувати термін «достатній життєвий рівень», що ви�
значений у ст. 48 Конституції України, або іншими словами «гід�
ний людини життєвий рівень». Людина, усвідомлюючи свою гід�
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ність, може жити на соціально�економічному рівні, який не від�
повідає встановленому достатньому рівню, що забезпечує гідне 
життя. З іншого боку, людина за рівнем життя може випередити 
вищі показники, але вести негідний, наприклад, з точки зору стану 
здоров’я людини спосіб життя і не усвідомлювати власної гід�
ності. Гідний людини рівень життя — це соціальна категорія, яка 
розкривається у змісті правового статусу людини і громадянина. 

Якщо людина фізично і психічно здорова, то вона спромож�
на самостійно наповнити своє життя відповідним змістом, який 
відповідає її баченню про гідне життя. Якщо з тих чи тих при�
чин людина відноситься до категорії соціально незахищених гро�
мадян, то турботу про забезпечення гідного людини життя бере 
на себе держава, яка проголосила себе соціальною згідно із ст. 1 
Конституції України. У цьому випадку зміст життя людини, ви�
значення його гідного рівня переходить із сфери особистого у 
сферу публічного, в обов’язок держави. Людина, приречена на 
смерть, яка відчуває страшні фізичні та психологічні страждан�
ня або перебуває у стійкому вегетативному стані, також може і 
повинна бути віднесена до категорії соціально незахищених гро�
мадян. Турбота про неї стає обов’язком не лише родичів, а й 
суспільства та держави. В умовах соціальної і правової держави 
реалізація смертельно хворою людиною права на життя перехо�
дить із сфери особистого у сферу публічного життя. 

Якщо хворий активно не намагається покінчити з життям і 
стійко переносить страждання, то завдання суспільства і держа�
ви в особі закладів та органів охорони здоров’я — зменшити ці 
страждання і намагатись максимально наблизити рівень життя 
хворого до умов, гідних людини. Але у деяких випадках немає 
об’єктивної можливості ні у державних чи громадських інсти�
туціях, ні у самого хворого досягти цієї мети, і хворий просить 
про смерть, внаслідок якої зможе позбутися нестерпних страж�
дань і гідно закінчити життя, що дане Богом. Тоді відмова від 
еутаназії може розглядатись як застосування до людини кату�
вань, насильства, жорстокого чи такого, що принижує людську 
гідність, ставлення, а це імперативно заборонено у ст. 28 Основ�
ного Закону держави [4]. 
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Аналіз ст.ст. 1, 3, 9, 21, 27, 28, 48, 49 Конституції України до�
зволяє зробити висновок, що законодавче закріплення пасивної 
еутаназії не суперечитиме конституційним нормам у нашій дер�
жаві. У випадку, коли підстави для реалізації конституційного 
права на охорону здоров’я вичерпані і немає можливості досяг�
ти найвищої мети, а саме — охорони здоров’я і життя, зберегти 
людську гідність, забезпечити гідний рівень життя, то лише тоді 
виникає питання про еутаназію. Як зазначає німецький право�
знавець Д. Лоренц, охорона життя людини не має абсолютного 
пріоритету, оскільки необхідною є продумана підпорядкованість 
усіх правових благ і законних інтересів, що її стосуються. Це при�
зводить до складних ціннісних колізій у суміжних ситуаціях, які 
прийнято називати еутаназією. На його думку, конституційно�
правовий захист життя людини, яка помирає, не обов’язково вва�
жається порушеним внаслідок незастосування або припинення 
заходів, які штучно його підтримують; за будь�яких умов захист 
не порушується у випадках, якщо у результаті настання незво�
ротньої втрати людиною свідомості нею повністю втрачено мож�
ливість подальшої самосвідомості та самоуправління. Захист має 
унеможливлювати явне вбивство, з яким не можна миритись ні 
у випадках «смерті з милосердя», ні з метою врятування третіх 
осіб, ні з метою вилучення для трансплантації життєво важливих 
органів. 

Чинне законодавство України забороняє еутаназію, зокрема 
ч. 4 ст. 281 Цивільного кодексу України, забороняє задовольняти 
прохання фізичної особи про припинення її життя. Відповідно 
до ч. 3 ст. 52 Основ законодавства України про охорону здоров’я 
медичним працівникам забороняється здійснювати еутаназію. 

Здається логічним є те, що узаконення активної еутаназії не�
припустиме, оскільки це порушуватиме принципи права, моральні 
засади суспільства, християнське вчення, а також призначення 
медицини і покликання медичних працівників. Допустимим є 
застосування пасивної добровільної еутаназії, але при цьому не�
обхідно чітко дотримуватись певних вимог, що будуть гарантіями 
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забезпечення соціальної довіри до інституту охорони здоров’я, не�
допущення криміналізації медицини, збереження поваги до ме�
дичних працівників, шанобливого ставлення до пацієнтів тощо. 
Такими умовами повинні бути такі: 

1) прохання пацієнта, що усвідомлює значення своїх дій і мо�
же керувати ними, про еутаназію, що оформляється клопотан�
ням у письмовій формі; 

2) надання хворому повної та достовірної медичної інформації, 
зокрема про діагноз і прогноз можливого розвитку захворювання; 

3) письмова згода членів сім’ї, що засвідчується нотаріально, 
а в разі необхідності — головним лікарем/завідувачем відділення; 

4) наявність висновків щодо стану здоров’я хворого, проведе�
них досліджень і лікувальних заходів, прогнозу можливого роз�
витку захворювання тощо, а саме: а) лікуючого лікаря за резуль�
татами ведення хворого; б) консиліуму лікарів у складі голови — 
головного спеціаліста обласного управління охорони здоров’я у 
певній галузі медицини (за необхідності — головного спеціаліс�
та Міністерства охорони здоров’я України у певній галузі меди�
цини) та членів — головного лікаря закладу охорони здоров’я, 
завідувача відділення та не менше двох провідних фахівців у від�
повідній медичній галузі; в) медичних науково�дослідних закла�
дів щодо відсутності на момент звернення ефективних методів 
лікування певного виду захворювання і прогнозу наукових роз�
робок у цій галузі медицини; 

5) висновок етико�правового комітету (етико�правової ради) 
з приводу дотримання процедури реалізації пасивної еутаназії, 
а за певних обставин також вирішення конфліктів у цій сфері. 

Отже, під еутаназією ми розуміємо умисні дії чи бездіяль�
ність медичних працівників, які здійснюються ними за наявно�
сті письмово оформленого клопотання пацієнта, який перебу�
ває у стані, коли усвідомлює значення своїх дій і може керувати 
ними, з дотриманням законодавчо встановлених умов, з метою 
припинення його фізичних, психологічних і моральних страж�
дань, у результаті яких реалізується право на гідну смерть. 
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Увагу привертає ще одне питання — діяльність хоспісів, тоб�
то закладів охорони здоров’я, де надається паліативна допомога. 
Слово «паліативна» походить від англійського «palliative», що 
означає тимчасове полегшення, пом’якшення болю. Хоспіс — 
це система організації і координації роботи міждисциплінарної 
підтримки й обслуговування, а також ознака уваги до смертельно 
хворих людей з боку суспільства. Згідно з Наказом МОЗ України 
«Про затвердження переліку закладів охорони здоров’я, лікарсь�
ких, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фарма�
цевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» від 28.10.2002 р., 
лікарня «хоспіс» — це лікувально�профілактичний заклад для 
надання медичної допомоги невиліковним хворим, що функці�
онує за рахунок місцевого бюджету, додаткового фінансування 
підприємствами, спонсорами, добродійних пожертвувань орга�
нізацій, фізичних та юридичних осіб [5]. 

Хоспісний рух зародився у Великобританії, але у США впер�
ше на юридичному рівні було визнано особливу необхідність у 
хоспісній допомозі для пацієнтів у термінальній стадії життя.  
В Україні такі заклади також почали запроваджуватись, зокрема 
у Львові було створено таку лікарню. Головний лікар хоспісу 
Є. Москв’як переконаний, що хоспіс — це вияв гуманізму. Що�
до доцільності утримувати таку лікарню він категорично відпо�
відає «так», що зумовлено і моральними, і економічними при�
чинами. З�поміж них лікар називає: по�перше, до кожного з 30 
смертельно хворих людей, які б перебували вдома, постійно ви�
кликали б по 3–4 рази на добу швидку допомогу, що тягнуло б 
величезні витрати; по�друге, лікарня економить з міського бю�
джету 500–600 тис. грн. у рік, а на своє утримання потребує 
130–140 тисяч; по�третє, хворі перебувають на повному забезпе�
ченні — медикаментозному, матеріальному. 

При масштабному впровадженні хоспісного руху в Україні по�
трібно враховувати: 

а) необхідність вивчення соціальних, моральних, психологіч�
них, професійних параметрів, якими повинні бути наділені пра�
цівники хоспісу; 

б) створення хоспісів має особливий зміст, зумовлений тим, 
що у нашій державі рівень болю, який переживає пацієнт у лі�
карні та вдома, досягнув нереальних меж; 
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в) вони відіграватимуть роль своєрідних «соціальних ліків», де 
гармонійно поєднаються цілі демократичних, релігійних, еколо�
гічних рухів тощо; 

г) великий вплив можуть мати на розвиток усієї системи ме�
дичного обслуговування населення; 

д) сприяють оздоровленню психологічного клімату у суспіль�
стві за рахунок подолання тенденції заперечення смерті і при�
боркання почуття страху і горя, що пов’язане з нею [1]. 

Розв’язати проблеми, що пов’язані з еутаназією, можна через 
діяльність хоспісів. У випадку, якщо практика діяльності таких 
закладів дає позитивні результати за попередній час роботи (на�
приклад, у Львові хоспіс працює понад 10 років), то можна з 
упевненістю говорити про їх доцільність і розширення мережі 
таких лікарень з одночасним забезпеченням юридичних механіз�
мів контролю з метою недопущення зловживань у цій сфері. 

Щодо перспективи узаконення еутаназії в Україні на даному 
етапі, враховуючи наші традиції і реалії, моральний стан суспіль�
ства, економічну і політичну ситуацію у державі, вважаю недо�
цільною. Українське суспільство ще не готове, зважаючи на ви�
сокий рівень корупції і хабарництва, економічну кризу, правовий 
нігілізм, до декриміналізації еутаназії, оскільки це може призве�
сти до зловживань і криміналізації медицини. Вирішуючи цю 
неоднозначну проблему у майбутньому, законодавці повинні ви�
ходити від єдиної точки відліку — людини як найвищої соціаль�
ної цінності України. 

Питання, пов’язані з еутаназією, діяльністю хоспісів як аль�
тернативного розв’язання проблем невиліковно хворих людей — 
одні з визначальних як при дослідженні права на життя, так і при 
дослідженні права на охорону здоров’я. І саме створюють, так би 
мовити, «спільну територію» дослідження, що дає підставу обго�
ворювати співвідношення згаданих вище прав. Таке співвідно�
шення бачиться таким чином: право на охорону здоров’я висту�
пає однією із гарантій права на життя з огляду на те, що право 
на життя є визначальним у системі основних прав людини, а 
здоров’я людини є одним із головних критеріїв повноцінного 
життя, умовою «якості життя». 
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Рекомендації 

ХІV міжнародної науково�практичної конференції  
«Актуальні проблеми навчання та виховання людей  

в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації  
Конвенції ООН про права інвалідів» 
19�20 листопада 2014 року, м. Київ 

 
Учасники ХІV міжнародної науково�практичної конференції 

«Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрова�
ному освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН 
про права інвалідів» (далі —Конференція) зазначають, що за час, 
що минув від проведення ХIII міжнародної конференції в Укра�
їні відбулися певні зміни щодо організації та впровадження ін�
клюзивного навчання. 

У грудні 2014 р. минає 5 років з часу підписання Верховною 
Радою України Конвенції ООН про права інвалідів. За цей час 
збільшилася кількість навчальних закладів різних форм власно�
сті, які приймають на навчання людей з інвалідністю, та кіль�
кість студентів, які в них навчаються. Зроблені практичні кроки 
в напрямі переходу до інклюзивного навчання студентів вищих 
навчальних закладів. Цьому сприяє новий Закон України «Про 
вищу освіту», в якому зазначена низка статей, які стосуються 
забезпечення вільного доступу до навчання студентів з інвалід�
ністю та надання їм належної державної підтримки. 

Продовжувався Всеукраїнський експеримент Міністерства осві�
ти і науки України щодо організації інтегрованого навчання осіб 
з особливими освітніми потребами у вищих навчальних закла�
дах I–IV рівнів акредитації. Серед його учасників 8 ВНЗ ІІІ–IV 
рівнів акредитації з різних областей України та 5 коледжів з Ки�
єва, Львова, Дніпропетровська та Харкова. 

За рік, що минув від ХIІI конференції, в Університеті «Укра�
їна» також відбулися позитивні зрушення. Реалізується Концеп�
ція інклюзивної освіти студентів з інвалідністю, послідовно 
удосконалюється та впроваджується система супроводу їхнього 
навчання. Плідно працює Центр інклюзивних технологій, в якому 
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діють З спеціалізовані підрозділи для роботи зі студентами з ін�
валідністю: відділ соціальної адаптації, відділ спеціальних техно�
логій навчання та медичний пункт. 

За ініціативою університету щорічно проводяться студентсь�
кий фестиваль творчості «Сяйво надій», конкурси наукових ро�
біт студентів з інвалідністю та наукових робіт студентів за тема�
тикою конференції. 

У 2011–2014 роках проведено три Всеукраїнський конкурси сту�
дентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітар�
них наук за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної освіти». 

У ХІV Конференції взяли участь 210 учасників з 22 міст України 
та 2 закордонних країн (США та Швеції). Вони представляють 
21 навчальний заклад, 10 наукових установ та організацій, 5 гро�
мадських організації інвалідів та фондів. У рамках Конференції 
працювали 7 секцій, на яких з доповідями виступили 112 учасників. 

Разом з тим, учасники Конференції зазначають, що в організа�
ції навчання, виховання та працевлаштування людей з інвалідніс�
тю ще немало невирішених питань і проблем. 

Потребує активізації координація діяльності законодавчих і 
виконавчих органів влади, закладів освіти всіх форм власності й 
громадських організацій для розроблення та прийняття нових за�
конодавчих і нормативно�правових актів, що регулюють впро�
вадження інклюзивної форми навчання та розбудову інтегрова�
ного освітнього середовища. Залишаються нагальними проблеми 
працевлаштування людей з інвалідністю. 

Незважаючи на провідну роль ВНЗ інтегрованого типу недер�
жавної форми власності, яку вони відіграють щодо становлення 
та розвитку системи інклюзивного навчання в Україні, все ще 
зберігається дискримінація стосовно їхнього фінансування з боку 
держави. 

Як і раніше, існує потреба у коригуванні рівня знань, які на�
дають школярам з інвалідністю загальноосвітні і спеціалізовані 
навчальні заклади, для забезпечення їхнього успішного вступу та 
навчання у ВНЗ. 

Недостатнім залишається забезпечення осіб з інвалідністю ін�
дивідуальними спеціалізованими технічними засобами навчан�
ня, що не дозволяє компенсувати сенсорні вади, які заважають 
таким школярам і студентам сприймати навчальний матеріал. 
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На жаль, студенти з інвалідністю, які бажають отримати ди�
плом спеціаліста чи магістра, мають проблеми з фінансування 
їхнього навчання. Також не вирішено питання щодо фінансу�
вання навчання в аспірантурі на контрактній основі таланови�
тої молоді з інвалідністю. 

Необхідно прискорити розробку нормативів роботи виклада�
чів, сурдоперекладачів, кураторів та інших фахівців, які працю�
ють в інтегрованому освітньому середовищі вищих та середніх 
спеціальних навчальних закладів. 
Виходячи з вище викладеного, учасники Конференції вважають за 

необхідне звернутися з пропозиціями: 
1. До Верховної Ради України: 
• внести зміни до законодавства України стосовно надання 

державного адресного фінансування студентів з інвалідністю для 
отримання вищої освіти незалежно від форми власності ВНЗ. 

2. До Міністерства соціальної політики України, Міністерст�
ва охорони здоров’я України: 

• удосконалити існуючий перелік медичних протипоказань 
щодо вступу до ВНЗ студентів з інвалідністю; 

• зобов’язати установи Медико�соціальної експертизи без�
перешкодно надавати розгорнуті індивідуальні програми реабі�
літації на запити ВНЗ для забезпечення відповідного супроводу 
навчання таких студентів. 

• розробити гігієнічні норми для організації навчального про�
цесу та вимоги до облаштування навчальних місць студентів з 
інвалідністю у ВНЗ. 

3. До Міністерства фінансів України, Міністерства соціальної 
політики України: 

• вирішити питання про виділення коштів вищим навчаль�
ним закладам, незалежно від форми власності, для індивідуаль�
ного технічного забезпечення навчання студентів з сенсорними 
вадами у відповідності до їх нозологій; 

• передбачити фінансування проектів з освіти, соціальної адап�
тації, професійної та медичної реабілітації, працевлаштування 
людей з інвалідністю, підготовлених державними та недержав�
ними навчальними закладами і громадськими організаціями. 
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4. До Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фі�
нансів України, Міністерства освіти і науки України: 

• визначити перелік необхідних умов та джерел фінансуван�
ня для навчання, перепідготовки та реабілітації поранених та по�
страждалих під час АТО. 

5. До Міністерства освіти і науки України: 
• забезпечити участь ВНЗ недержавної форми власності на 

рівні державних ВНЗ у конкурсах на  отримання фінансування 
проектів з інклюзивної освіти; 

• розробити і затвердити систему заходів щодо підготовки та 
підвищення кваліфікації викладачів, які працюють в інтегрова�
них групах; 

• підтримувати інноваційні розробки в галузі розроблення 
теоретичних засад інклюзивної вищої освіти; 

• доповнити ліцензійні та акредитаційні вимоги МОН Украї�
ни переліком необхідних умов для забезпечення інклюзії студен�
тів з інвалідністю в освітнє середовище вищої школи. 

6. До Університету «Україна»: 
• підготувати пропозиції до комплексної державної програ�

ми щодо забезпечення конституційного права на освіту осіб з 
особливими освітніми потребами; 

• продовжити проведення щорічної Міжнародної науково�
практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та ви�
ховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі 
реалізації Конвенції ООН про права інвалідів»; 

• продовжити вивчення та адаптацію до вітчизняних умов 
кращого міжнародного досвіду організації системи освіти людей 
з інвалідністю. 

Учасники ХIV Міжнародної конференції «Актуальні пробле�
ми навчання та виховання людей з особливими потребами у світ�
лі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів» висловлюють 
впевненість у тому, що спільними зусиллями держави, педаго�
гічної та наукової громадськості буде зроблено все необхідне для 
забезпечення повноцінної інтеграції людей з інвалідністю у су�
спільство. 
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