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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ 

СТУДЕНТАМИ-ІНВАЛІДАМИ В ПРОЦЕСІ ІНКЛЮЗІЇ  

В ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВНЗ 

 
Богінська Ю.В. 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

керівник Регіонального центру вищої освіти інвалідів РВНЗ  

«Кримський гуманітарний університет» 

 

Підґрунтям підвищення ефективності залучення до 

професійної підготовки інвалідів у вищі навчальні заклади є 

впровадження в освітній процес інноваційних технологій. 

Інноваційна модель вищої освіти молоді з особливими 

потребами, а саме комплексна навчально-реабілітаційна, 

впроваджується останні дев’ять років у Республіканському 

вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний 

університет» (м. Ялта). 

Провідною ланкою в Кримському гуманітарному 

університеті щодо інтеграції молоді з особливими потребами є 

Регіональний центр вищої освіти інвалідів. Співробітники центру 

забезпечують супроводом й підтримкою усіх студентів з 

інвалідністю, які навчаються у вузі, а також молодь та дітей з 

особливими потребами у межах кримського регіону.  

Загальною метою діяльності Центру є розробка та 

впровадження регіональної моделі вищої освіти для осіб з 

обмеженими можливостями, що дозволяє отримати вищу освіту 

та є важливою складовою процесу їхньої соціалізації, реабілітації 

і інтеграції в сучасне суспільство. 

Навчання студентів-інвалідів в університеті вказує на 

необхідність створення особливої технології навчально-

реабілітаційного процесу, яка дозволяє отримувати позитивні 

результати. Зокрема, навчальний процес передбачає проведення 

3-х, а не 2-х сесій в навчальному році.  

Матеріально-технічна база центру включає: 2 комп'ютерні 

класи з мультимедійним комплексом, навчальні аудиторії, 

оснащені комп'ютерами, аудиторію-художню майстерню 



 

 16 

(спеціалізована аудиторія для роботи студентів за спеціальністю 

«Образотворче мистецтво»). 

Всі комп'ютери в аудиторіях та комп'ютерних класах мають 

доступ до мережі Інтернет, що дає можливість викладачам 

використовувати інноваційні форми навчання студентів-інвалідів 

з урахуванням їхніх нозологій.  

У процесі підготовки навчального матеріалу для 

індивідуальної роботи зі студентами викладачами 

використовується друковано-копіювальна техніка. 

Навчальна інформація всіма викладачами переведена в 

альтернативні форми – електронну, мультимедійну, з 

урахуванням потреб осіб з інвалідністю певних нозологій. 

Організовано постійно діючи семінари та консультації для 

викладачів, які працюють зі студентами з особливими потребами. 

Для організації самостійної підготовки студентів обладнана 

кімната самопідготовки. 

У центрі є кімната реабілітації з сучасними тренажерами, 

кабінет лікаря, кабінет масажу, обладнані сучасною медичною 

технікою. Крім того, є кабінет психологічного розвантаження з 

сучасним обладнанням (плазмовий телевізор, DVD, комп'ютер, 

музичний центр). 

З метою організації доступності та безбар'єрності навчання 

студенти-інваліди проживають у житлових блоках в кімнатах по 

2-3 людини. 

Вхід у корпус, де навчаються студенти спеціалізованих груп, 

а також вхід у гуртожиток обладнано пандусом та поручнями. У 

гуртожитку обладнано спеціалізовану кухню.  

Відкрито відділ бібліотеки для студентів спеціалізованих 

груп у корпусі, де вони навчаються (раніше потрібно було їхати 

до бібліотеки через все місто).  

Для повноцінної інтеграції студентів з обмеженими 

можливостями проводяться спільні лекційні і практичні заняття 

зі студентами, які не мають обмежень здоров'я, свята, вечори, 

загальноуніверситетські заходи. 
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Всім студентам забезпечена можливість займатися 

науковими дослідженнями в рамках проблемних гуртків, а також 

виїжджати безкоштовно на екскурсії на транспорті університету. 

У Центрі вищої освіти інвалідів працюють два психологи, 

соціальний педагог, педагог-методист, лікар-реабілітолог, лікар-

терапевт, медсестра, секретар. 

У Кримському гуманітарному університеті організовано 

систему комплексного супроводу студентів з інвалідністю. 

 

Рис. 1. Кількість студентів-інвалідів в університеті (за роками) 
 

У спеціалізованих групах в 2011-2012 навчальному році 

навчається 48 студентів за спеціальностями: «Соціальна 

педагогіка», «Англійська мова», «Українська мова», «Історія», 

«Образотворче мистецтво», «Математика», «Інформатика», 

«Психологія». Загалом в університеті навчається 88 студентів з 

інвалідністю.  

Більшість студентів приїжджає з Кримського регіону, але з 

кожним роком все більше студентів південних областей України 

користуються можливістю отримати вищу освіту в Інституті 

педагогіки, психології та інклюзивної освіти.  

Усі студенти з інвалідністю навчаються за бюджетні кошти. 

Супровід та підтримка студентів з обмеженими можливостями 

здійснюються за рахунок позабюджетних коштів університету. 
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Студенти спеціалізованих груп Інституту педагогіки, 

психології та інклюзивної освіти є активними учасниками 

численних конкурсів, олімпіад, змагань. 

Організація у Кримському гуманітарному університеті 

ефективної системи супроводу інтегрованого навчання та 

соціалізації дозволяє студентам з інвалідністю реалізовувати свої 

здібності та потреби. 

 

 

 

 

ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ І 

ПРОФІЛАКТИКИ ПРОЦЕСУ ДЕЗАДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ 

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

 
Болкун Т.А. 

старший викладач кафедри психології Хмельницького інституту соціальних 

технологій Університету «Україна» 

 

Розвиток особистості з обмеженими можливостями 

реалізується через компенсаторні процеси, які передбачають 

певне «відшкодування» людині органічних, фізичних збитків і 

розгортаються в часі та відбуваються на різних рівнях. Перший 

рівень – це біологічний, чи тілесний: компенсаторні процеси 

протікають переважно автоматично та несвідомо. Другий рівень 

– психологічний рівень істотного розширення можливостей 

компенсаторних механізмів, подолання обмежень першого. 

Психологічний рівень компенсації, перш за все, пов'язаний зі 

здатністю людини до адекватної оцінки своїх можливостей в 

умовах тих чи інших органічних порушень, постановки реальних 

мети і завдань, зберігаючи позитивне відношення до себе.  

В подібних ситуаціях самосвідомість і особистісні якості 

виконують важливу компенсаторну функцію. В такому випадку 

на нашу думку, необхідна психологічна корекція певних 

розладів, відхилень у свідомості студентів з обмеженими 

можливостями [1]. 
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Під терміном «психологічна корекція» розуміють зміну тих 

рис особистості, які відносяться до психологічних факторів 

ризику дезадаптації особистості та призводять до нервово-

психологічних розладів, захворювань. Процес психокорекції 

завжди повинен проводитися у відповідності з інтересами і 

запитами конкретної особистості, з врахуванням її 

індивідуальних особливостей. 

Психокорекційний комплекс представляє собою систему 

методів та прийомів, які можна умовно розділити на декілька
 

блоків. Кожний блок передбачає розв'язання конкретних 

проміжних завдань. 

Перший блок – діагностичний. Головними завданнями 

діагностики є дослідження особливостей особистості, 

міжособистісних взаємин і виявлення психологічних факторів 

ризику. Використовувані методи при цьому досить різні: 

психологічний аналіз біографічної інформації, спостереження, 

тестування особливостей мотиваційної, емоційно-вольової сфер, 

дослідження самооцінки, способів взаємодії з навколишнім 

світом, вивчення психологічного клімату сім'ї чи групи. 

Діагностичні дані використовуються, як опора не тільки для 

вибору психокорекційних програм, але і для оцінки ефективності 

психологічного впливу. 

Другий блок психокорекційної програми, настановний, 

передбачає створення активної установки у студентів на 

психокорекційну роботу, формування мотивів самопізнання і 

самовдосконалення, зняття тривожності, підвищення впевненості 

у можливостях досягнення позитивних особистісних змін тощо. 

Третій блок – це власне корекційний. Він використовується з 

метою гармонізації психічних процесів, розширення сфери 

усвідомлення мотивів, зняття протиріч між конфліктними зонами 

студентів [2].  

Враховуючи зазначені вище чинники, виділяються деякі 

пріоритетні напрямки розвитку людей з особливими потребами, 

які передбачають позитивну зміну, формування наступних 

складових [3]: 

 прийняття своєї інвалідності; 
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 усвідомлення ренти від інвалідності; 

 стійкої позитивної самооцінки та впевненості в собі; 

 самостійності, відповідальності; 

 комунікативних навичок; 

 навичок продуктивної, соціально значущої діяльності; 

 формування мотивації успіху; 

 розвиток спонтанності, здатності до пошуку ресурсів для 

 самореалізації; 

 адекватного реагування на психотравмуючі ситуації; 

можливостей моделювання нових типів поведінки; підвищення 

цінності життя. 

Завдання психокорекційної роботи полягає в тому, щоб 

створити психологічні умови, які сприяють розвитку 

самоуправління індивіда, досягнень ним своїх цілей, реалізації 

різнобічних типів поведінки, гнучкій адаптації.  

Виходячи з цього, допомога студентам з обмеженими 

можливостями здійснюється через вплив на такі три психічні 

сфери особистості: пізнавальну, емоційно-чуттєву, поведінкову. 

Вплив на пізнавальну сферу (когнітивний аспект, 

інтелектуальний розвиток) передбачає усвідомлення студентами 

з обмеженими можливостями [4]: 

 які ситуації викликають напругу, тривогу, страх та інші 

негативні емоції, що провокують появу фіксацій і підсилення 

дезадаптації; 

 встановлення зв'язку між негативними емоціями і появою 

фіксації та підсилення симптоматики; 

 встановлення особливостей своєї поведінки і емоційного 

реагування в різних ситуаціях, їх повторення, ступінь 

адекватності і конструктивності; 

 того, як його поведінка сприймається іншими, як вони 

сприймають ті чи інші особливості поведінки та емоційного 

реагування, як оцінюють її та які наслідки має така поведінка; 

 існуючих розбіжностей між власним образом "Я" і 

сприйняттям себе іншими; 

 власних потреб, мотивів, цілей, відношень, установок, а 

також ступеня їх адекватності, реалістичності, конструктивності; 



 
 

 21 

 характерних захисних психологічних механізмів;  

 внутрішніх психологічних проблем і конфліктів;  

 причин глибоких переживань, способів поведінки і 

емоційного реагування, починаючи з дитинства, а також умов і 

особливостей системи відношень та ін. 

У процесі психокорекції емоційно-почуттєвої сфери студенти 

з обмеженими можливостями повинні: 

 отримати емоційну підтримку з боку групи та тренера;  

 переживати позитивні емоції, що пов'язані з прийняттям, 

підтримкою і взаємодопомогою; 

 пережити неадекватність деяких своїх емоційних реакцій;  

 навчитися щирості в почуттях до себе та до інших людей;  

 стати більш вільними у вираженні власних позитивних і 

негативних емоцій; 

 розкрити свої проблеми з відповідними переживаннями; 

 провести емоційну корекцію своїх відношень. 

У цілому психокорекція емоційної сфери охоплює чотири 

аспекти [5]: 

 диференціацію і вербалізацію своїх емоцій, а також їх 

прийняття; 

 переживання заново і усвідомлення минулого емоційного 

досвіду; 

 переживання і усвідомлення досвіду психокорекційного 

процесу і власного; 

 формування емоційного сприймання відношень до себе. 

Розробляючи програму тренінгів для людей з особливими 

потребами, враховуються такі їх характеристики: 

 час настання інвалідності; 

 особливості їх реакції на інвалідність; 

 важкість порушення (діапазон обмежень, спричинених 

захворюваннями або дефектом); 

 рівень інтелектуального та емоційного розвитку; 

 дотримання логічної послідовності тренінгових занять. 

Таким чином, такі заходи дають можливість безпроблемної 

інтеграції студентам з обмеженими можливостями спільно з 
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іншими студентами не почувати себе в ній одинокими, 

взаємодіяти з ними і відчувати себе корисними. 
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У дітей та молоді з особливими потребами, на відміну від 

здорових, інші можливості біологічного, психічного, суспільного 

та духовного розвитку. Разом з тим, діти та молодь з вадами 

фізичного та інтелектуального розвитку повинні мати умови для 

розвитку своїх здібностей, як і здорові однолітки. Звичайно, це 

непроста, багатоаспектна проблема, що потребує для свого 
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розв’язання специфічних засобів і методів комплексної 

реабілітації. З метою вирішення цих проблем в місті створено та 

успішно функціонують: Центр соціальної реабілітації дітей-

інвалідів «Школа життя» та Центр реабілітації та тимчасового 

перебування інвалідів з розумовою відсталістю «Родинний 

затишок», у яких забезпечують денний догляд, соціально-

побутову реабілітацію, консультації та психологічну підтримку 

родин. 

Основне завдання даних установ – створити умови для 

формування соціально-адаптованої та соціально-продуктивної 

особистості, допомогти знайти своє місце у житті.  

З метою підвищення якості реабілітаційних послуг у центрах 

створено належні умови для залучення неповносправних осіб до 

колективу, де є змога позбавитися самотності, подолати 

психологічний бар’єр замкнутості, отримати навички соціальної 

поведінки, спілкування та самообслуговування. 

У роботі з дітьми-інвалідами спеціалісти Центру «Школа 

життя» використовують практичні та наочні методи навчання. 

Під час навчання використовуються елементи різноманітних 

навчаючих та розвиваючих методик. 

Приміщення Центру облаштовані сучасним лікувально-

оздоровчим, ігровим обладнанням та засобами реабілітації. У 

групах денного перебування діти-інваліди проходять курс 

реабілітації та соціальної адаптації щоденно з 8-30 до 17-00. Для 

них організовано дворазове харчування – сніданок, обід.  

Важливе місце в роботі Центру надається психологічній 

корекції. Основна мета роботи – психологічне діагностування 

дітей та корекція відхилень у їх психічному розвитку. 

Однією з форм роботи, спрямованої на формування у дітей 

побутових умінь і навичок, є навчання приготування їжі. 

Навчання трудовим навичкам самообслуговування проводиться в 

спеціально обладнаних кімнатах соціально-побутової орієнтації, 

які у достатній кількості забезпечені побутовим обладнанням. 

Основні задачі з фізичного виховання дітей-інвалідів 

полягають у тому, щоб розвивати велику і дрібну моторику, 

коригувати фізичний розвиток. Фізичне виховання здійснюється 
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при проведенні режимних процесів, ранкової гімнастики, на 

прогулянках, спеціальних заняттях з оздоровчої фізкультури. 

Розвиток рухової активності дітей продовжується і на музичних 

заняттях.  

Підсумок же всієї корекційно-виховної роботи – дитячі свята. 

Так, вже стали традиційними «Свято іменинника», свято до 

Міжнародного Дня захисту дітей, Новорічні свята, сімейні свята 

тощо. Діти Центру – часті гості на благодійних циркових 

виставах, приймають участь у фестивалях творчості  «Повір у 

себе», «Барви життя». Театральний колектив Центру є лауреатом 

III Міжнародного театрального фестивалю за участю 

неповносправних осіб «Непротоптана стежина». 

Фахівцями Центру Проводяться обстеження матеріально-

побутових умов сімей, в яких виховуються діти-інваліди та 

моніторинг про осіб, які потребують соціально-педагогічного 

патронату з метою охоплення соціальними послугами більшої 

кількості дітей-інвалідів.  

Центр реабілітації «Родинний затишок» – це один з 

унікальних реабілітаційних центрів на Хмельниччині, діяльність 

якого спрямована на соціальну реабілітацію інвалідів з 

інтелектуальною недостатністю після 18 років. Центр створено, 

як альтернатива інтернатним закладам, для заощадження 

бюджетних коштів. Створення Центру дало можливість матерям 

влаштуватися на роботу, зберегти сім»ї, не відривати дитину з 

дому від рідних, не травмувати психіку і так зболеної душі. 

Приміщення Центру облаштовані сучасним обладнанням та 

засобами реабілітації. На території закладу встановлено 

спортивно-ігровий майданчик для фізичної реабілітації, та 

відпочинку підопічних. Фахівцями Центру надаються наступні 

соціальні послуги для молодих інвалідів: трудова та соціально-

побутова реабілітація, психолого-педагогічна, фізична, медична, 

фізкультурно-спортивна реабілітація. Для підопічних 

організовано одноразове гаряче харчування.  

У Центрі ведеться постійна робота з батьками: створено Клуб 

батьківського спілкування. Підопічні Центру разом з фахівцями 

постійно беруть участь у різноманітних заходах. Зокрема – у 
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Всеукраїнській Спеціальній Олімпіаді з мініфутболу, в якій 

зайняли ІІІ місце; у Міжнародному фестивалі Театру, Пісні та 

Мистецтва у Польщі; у Міжнародному фестивалі в 

м. Червонограді; зареєстровані в московському збірнику-реєстрі 

особливих театрів. 

За результатами проекту «Крок на зустріч» при фінансовій 

підтримці Посольства Німеччини у «Родинному затишку» 

створено трудову майстерню і закуплено обладнання з 

свічковиливання та гончарної справи. 

На базі Центрів неодноразово проводились обласні семінари 

та спільні наради з обміну досвідом. Реабілітаційні групи 

відвідували іноземні делегації зі Швеції, Бельгії, Канади, 

Німеччини, Норвегії представники Світового Банку, члени 

команди проекту DFID. 

Основні показники роботи Центрів – надання якісних 

реабілітаційних послуг дітям та молоді з особливими потребами. 

Цього ми досягаємо завдяки роботі висококваліфікованих 

працівників та насамперед людей з добрим і чуйним серцем. Ми 

працюємо в системі прозорості і завжди раді бачити у Центрах 

людей не байдужих до проблем інвалідності. 
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Сучасний етап становлення національної системи освіти 

передбачає пріоритетність особистісно-орієнтованого навчання. 

Саме тому обдарованість як освітню проблему слід розглядати в 

сукупності дидактичних і дидактико-психологічних теорій і 
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методів навчання і розвитку обдарованих дітей в різних 

навчально-виховних закладах. 

Питання обдарованості дітей з відхиленнями на сучасному 

етапі виділяє і система спеціальної освіти. Однак, проблеми 

їхньої педагогічної підтримки мало досліджені в Україні. Між 

тим приклади видатних людей (О. Скороходової, О. Щербини, 

Г. Цейтліна, Л. Бетховена та ін.) свідчать про те, що, не зважаючи 

на складність психофізичних порушень (вроджених чи набутих), 

якими є сліпота, глухота, порушення опорно-рухового апарату 

внаслідок ДЦП, у дітей-інвалідів наявний високо розвинутий 

інтелект, який полегшує роботу пошкодженого аналізатора. 

Поєднання високих здібностей та труднощів різного характеру 

почасти призводить до почуття безпорадності та низької 

навчальної мотивації. Певний досвід у цій галузі накопичено у 

Великобританії, США, де створено спеціальні програми для 

обдарованих дітей з фізичними вадами. 

Д. Гілфорд, Е. Торренс та їхні послідовники зазначають, що 

творча обдарованість (креативність) є складною інтегрованою 

системою особистісних та інтелектуальних утворень. Творчий 

потенціал особистості є ядром креативної обдарованості та 

передбачає не стільки інтелектуальні можливості індивіда, 

скільки розвинуту інтуїцію, уяву, емпатію. 

Теоретичний аналіз проблеми обдарованості дітей вказує на 

її двоєдиність: потенційну вроджену та актуальну (набуту в ході 

навчання). 

Вивчення явища креативності у дітей-інвалідів полягає, 

насамперед, у пошуках їхніх потенційних можливостей, 

вивчення специфічних проявів креативності обдарованості дітей 

з різноманітними вадами в розвитку та визначення реальних 

потреб у підтримці та розвитку здібностей [1, с. 15]. 

Обдаровані діти-інваліди – це діти з достатнім розвитком 

пізнавальних, емоційних, регуляторних, психомоторних, 

особистісних та інших сторін психофізичного розвитку, які 

мають певні потенційні задатки в різних видах діяльності, але 

через індивідуальні психофізичні особливості і труднощі 
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навчання, обумовлені первинною вадою, потребують спеціальної 

підтримки і допомоги [4, с. 29]. 

До визначальних умов для розвитку обдарувань відносять: 

• інтелект, спеціальні здібності, креативність, які можна 

об’єднати у групу когнітивних чинників; 

• мотиваційні, емоційні, вольові характеристики – не 

когнітивні, особисті чинники; 

• умови виховання та навчання дитини або соціальні 

чинники. 

Високі пізнавальні можливості та потреби обдарованих 

дітей-інвалідів можуть залишатися нереалізованими, якщо 

навчальний процес буде зорієнтований здебільшого на вік 

дитини та на ті обмеження, що накладає фізичне порушення та 

його наслідки. У таких дітей розвиток вроджених здібностей та 

задатків може гальмуватися як власне порушенням, так і 

специфікою мовленнєвого, пізнавального розвитку, складністю 

спілкування та труднощами у висловленні своїх думок. За таких 

умов виникає велика вірогідність того, що обдарування дітей з 

особливостями психофізичного розвитку залишиться 

невиявленим, а інтелектуальний та творчий потенціал 

нереалізованим. Тому потрібно завжди пам’ятати про основні 

ознаки обдарованості, а саме: помітне випередження за 

інтелектуальним рівнем та рівнем креативності, висока мотивація 

успішності не спостерігається, хоча потенціал дитини є високим. 

Невідповідність рівня індивідуальних досягнень потенційним 

можливостям дитини негативно впливає на самооцінку, 

ускладнюючи процес соціальної реабілітації дитини. 

Неадекватна ситуація розвитку і навчання може спричиняти не 

тільки гальмування розвитку здібностей дитини, а й труднощі 

засвоєння базових навчальних навичок: письма, читання, 

обчислення, вивчення мови (ускладнене специфікою опанування 

мовленням у більшості категорій дітей з особливостями 

психофізичного розвитку), проблеми емоційного і поведінкового 

характеру тощо. Загальна картина розвитку дитини може 

приховувати її потенційні можливості, спостерігатися явище так 

званої прихованої обдарованості. Це особливо небезпечно для 
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формування особистості обдарованої дитини-інваліда, як 

правило схильної до самоаналізу, рефлексії, інколи пригнічення 

самооцінки, зниження рівня особистих домагань. Запобігти 

цьому може максимальне сприяння розкриттю обдарованості у 

таких дітей, надання їм можливості реалізувати високі здібності 

та потреби, стимулювання прагнення до успіху, забезпечення 

відповідними технологіями та створення сприятливих для цього 

умов [2, с. 59]. 

Сучасна психолого-педагогічна наука виділяє кілька 

найбільш важливих, «вузлових» моментів у роботі з 

обдарованими, системі розвитку здібностей, серед яких на 

перших місцях питання підготовки викладацького складу до 

роботи з обдарованою молоддю є одним з найсуттєвіших. 

Окремо слід обумовити проблему фізичного, психічного та 

духовного здоров’я молоді. Тенденції до його погіршення всім 

добре відомі і перед сучасними освітніми закладами стоїть 

питання про проектування шкіл збереження й розвитку здоров’я, 

а не його погіршення.[3, с. 51]. 

Отже, досвід роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами дозволяє стверджувати, що впровадження у практику 

роботи новітніх освітніх технологій сприяє активній моделі 

корекційного навчання; формування у молоді навичок та вмінь, 

необхідних для соціалізації; виробленню загальнолюдських 

цінностей, створенню сприятливої атмосфери та формування 

творчого потенціалу особистості. 
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«Pulchra res homo est, si homo est» – «Прекрасна істота 

людина, якщо вона – людина». 

Отож, що ж лежить в основі людяності?! Що робить людину 

людиною?! Звичайно безліч аспектів, і кожен з яких достойний 

бути чи не найпершим у їхньому переліку. Проте варто зробити 

наголос на повазі, як в інтро-векторі, так і в екстра-векторі, як у 

суб’єктивному відношенні, так і в об’єктивному. Тобто 

розглянути самоповагу та повагу до інших як ключові 

фундаменти етичності людського світу.  

Що означає «повага» і як саме вона проявляється?! Повага – 

абстрактна соціальна категорія, що відображає оцінку почуття 

гідності, вищості, більшої ідеальності того, на кого направлена 

дана оцінка. Вона базується на визнанні високих якостей кого-

небудь, чи чого-небудь, відносно яких проводиться ця соціальна 

оцінка. Отже, іншими словами – це відчуття та вияв значущості 

когось та самих себе в будь-якому середовищі, в будь-якому 

відношенні не залежно від ситуації.  

З формальної точки зору сучасне слово повага походить від 

іменникового кореня вага (в сенсі значимість). Таким чином, 

додавання префікса «по-» до «ваги» надає їй певної суб'єктності, 

що ще більше підсилює значення терміну вага (у цьому векторі 

доцільно зробити порівняння української лексеми «поважний» та 

східнослов’янської просто «важний» в тій же семантичній ніші). 

Тож, простіше кажучи, слово повага – це «подвійна вага». 

Чи можна поважати себе і одночасно виражати пошану до 

кожного індивіда з яким доводиться мати справу?! Авжеж, що 

навряд. Очевидно, тут повага переплітається з вмінням 

співчувати, співпереживати, чинити псевдо заміну – моделювати 
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ситуацію і ставити себе на місце іншого. Усі ці якості, 

передбачають наявність у індивіда терпіння. Тож повага і усе що 

є похідне від неї, усе що її доповнює та супроводжує – дуже 

важливі аспекти, як життя людей загалом, так і навчального 

процесу на всіх його рівнях зокрема.  

Звичайно, можна твердити, що повага та самоповага – це, так 

би мовити, межі в які штучно вміщує себе особистість. Проте, це 

не неволя, це є безумовна запорука успішності людини 

(своєрідний рівень адекватного сприйняття ситуації), а надто 

викладача у процесі викладання та інтелектуального діалогу зі 

студентами. І тут освітянин має бути ведучий: через свою 

толерантність, елегантність поводження «нав’язує» та підсвідомо 

«надиктовує» модель ставлення до нього з боку студентів і, 

безперечно, не лише конкретно до нього. Молода особа бачачи 

дієвість такого «методу» (модель поведінки) співіснування в 

малих суспільних групах, обов’язково перенесе його поза межі 

навчального закладу: в середовище майбутнього місця праці, в 

середовище сім’ї та інших кіл спілкування.  

Чому ми наголосили на тому, що повага окрім того, що є 

запорукою свідомого існування кожної особистості у суспільстві, 

також – дієвий метод у навчання?! А власне тому, що ще й 

стирає комунікативні бар’єри, дозволяє студентам краще 

демонструвати свої знання, особисті позиції, з тих чи інших 

питань, створює умови до інтелектуальних діалогів, дискусій, 

полемік. А це все – запорука руху освіти, науки, суспільних 

процесів. Повага у соціумі, то ніби суспільний каталізатор, який 

створює кращі умови для будь-якого поступу людства.  

Особливим чином таке зняття комунікативних бар’єрів через 

призму поваги, забезпечує комфортні умови до співпраці 

викладача та студентів з особливими потребами. Адже саме такій 

категорії людей потрібно відчувати себе звично, природно, не на 

марґінесі суспільних груп чи суспільних інститутів. Для цих 

студентів важливо побудувати комунікативне середовище, яке б 

не дозволяло їм замикатися від світу, від спілкування, 

інтелектуального пізнання та саморозвитку. Звичайно, найвищим 

рівнем такого середовища і є освітні заклади інклюзивної 
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орієнтації. Але тут слід наголосити, що такі заклади (інклюзивної 

орієнтації) не мають бути певною категорією в поділі вищих 

навчальних закладів. Усі без виключення ВНЗ України мають 

орієнтуватися на специфічного студента так само, як і на 

студента з повноцінними фізичними можливостями, і створювати 

рівноправні умови для одержання освіти усім категоріям людей. 

Це все звичайно не має бути вже такою неподоланою проблемою 

в матеріальному плані, але це створює проблему в плані 

соціальному, духовному, етичному. І власне саме тому так 

важливо виховати у кожного з нас цінності, що лежать в основі 

людськості. «Якщо хочеш змінити світ – почни з себе!» Отже, 

самоповага забезпечує повагу до інших, а повага до інших 

дозволяє зрозуміти хто ми є.  

«Pulchra res homo est, si homo est» – «Перекрасна істота 

людина, якщо вона – людина». Ця антична сентенція цілком 

виправдано стала чудовим і узагальнюючим виразником даної 

теми. Адже все людське починається з людини і лише від нас, і 

тільки від нас, залежить наскільки етичним буде наше 

суспільство. 
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Кожна держава відповідно до рівня свого розвитку, 

пріоритетів та можливостей формує соціальну та економічну 

політику щодо захисту прав та інтересів осіб з функціональними 

обмеженнями чи розумовими вадами. Сучасне українське 

суспільство характеризується посиленням уваги до проблем 

людей з особливими потребами, здатних повноцінно сприймати, 
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розуміти та примножувати матеріальні й духовні цінності. Серед 

актуальних проблем становлення особистості особливо 

відчутними і гострими є питання, пов’язані з інтегруванням 

молоді з особливими потребами в сучасне соціальне середовище. 

Вчені намагаються дослідити теоретичні основи цього явища, 

визначити його суттєві ознаки та закономірності розвитку, 

виявити чинники та розкрити соціально-педагогічні умови, що 

впливають на процес інтегрування молоді з особливими 

потребами у соціальне середовище. Поряд із помітними 

напрацюваннями і здобутками вітчизняних та зарубіжних учених 

проблема інтегрування молодих інвалідів ще залишається 

недостатньо вивченою. Це спонукає науковців і практиків до її 

подальшого теоретичного осмислення та прийняття дієвих 

рішень, які б сприяли оптимізації їх соціально-педагогічного 

інтегрування. Реалізація процесу інтегрування молоді з 

особливими потребами у соціальне середовище в закладах 

соціального обслуговування населення різних форм власності 

має важливе значення як для розробки теоретичних основ 

соціальної політики, так і практичного здійснення соціально-

педагогічної роботи [1, c. 92–103]. 

В Україні проблема інтегрування молоді з особливими 

потребами актуальна, передусім це стосується молоді з 

сенсорними чи руховими порушеннями. Наше суспільство ще не 

готове сприймати їх як рівних. Внаслідок цього з’являється 

суперечність між необхідністю подолання соціальної ізоляції 

такої молоді та відсутністю відповідних психологічних і 

соціально-педагогічних умов, необхідних для їхньої 

життєдіяльності. Насамперед йдеться про те, щоб створити 

систему забезпечення, яка сприяє ефективному соціальному 

інтегруванню саме цієї категорії осіб. 

В рекомендаціях Саламанкської декларації [2], та 

Меморандуму міжнародної конференції «Освітня політика щодо 

інклюзивної освіти» і документу ЮНЕСКО «Освіта Для Всіх» 

[3], інклюзія є одним із основних шляхів досягнення мети 

здобуття освіти людьми з особливими потребами, в багатьох 

країнах світу протягом останніх десятиліть відбулось 
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реформування спеціальної освіти з широким впровадженням 

інклюзивного навчання дітей з вадами розвитку. 

На сьогоднішній день в Україні приділяється значна увага 

створенню умов для входження молоді з особливими потребами 

в освітні заклади, забезпечення нормального розвитку і 

отримання якісної освіти. Про це свідчать прийняті останнім 

часом нормативно-правові документи і, особливо, Постанова 

Верховної Ради України стосовно впровадження в закладах 

освіти інклюзивного навчання [4], в якій, зокрема, зазначається 

необхідність “створення оптимальних умов для повноцінного 

розвитку та навчання осіб з особливими потребами, надання їм 

широкого спектру соціально-психологічних та медичних послуг, 

упровадження моделі інклюзивного навчання для успішної 

подальшої соціалізації та інтеграції в суспільство”. Визначена 

необхідність розробки оптимальних шляхів і засобів 

впровадження інклюзивного навчання, формування нової 

філософії суспільства щодо позитивного ставлення до молоді з 

порушеннями психофізичного розвитку [5]. 

У розвинутих країнах світу проблема вищої освіти людей з 

особливими потребами почала привертати увагу фахівців лише з 

кінця 1980-х років [6], а в прийнятій в 2006 році Конвенції ООН 

“Про права інвалідів” вперше офіційно проголошено право 

людей з особливими потребами на інклюзивну вищу освіту [7]. 

Але, на жаль, наукове і методичне підґрунтя для такого навчання 

в більшості країн світу досі відсутнє. Тому ця проблема є 

актуальною і її продовжують досліджувати. Поступово стали 

приділяти увагу аналізу життєвого досвіду молоді з різними 

формами інвалідності, створенню доступного середовища для 

навчання та системи підтримки у ВНЗ. З’явились навчальні 

посібники для викладачів ВНЗ і координаторів програм 

підтримки інвалідів – спеціалістів із соціальної роботи. Почали 

підлягати питання соціальної ідентичності студентів з 

особливими потребами, їх складного шляху до отримання знань, 

змін відношення до себе, до своєї професії, встановлення 

відносин з друзями, наставниками і колегами через існуючі 

бар’єри, переважно соціального характеру [8].  
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Можна сказати, що при використанні технології 

інклюзивного навчання вирішуються наступні завдання: 

1) сприяння участі студентів з особливими потребами нарівні з 

іншими студентами в освітніх програмах та іншій діяльності 

ВНЗ; 2) надання послуг по створенню спеціальних умов для 

навчання; 3) захист прав та інтересів студентів, пов’язаних з 

навчанням у ВНЗ [9]. 

Виходячи з того, що інклюзивне навчання викликає особливі 

вимоги до професійної і особистісної підготовки педагогічних 

працівників, які крім базового рівня знань повинні володіти 

спеціальним (інклюзивним) компонентом професійної 

кваліфікації а саме, мати уявлення і розуміння суті інклюзивного 

навчання, володіти знанням психологічних закономірностей і 

особливостей особистісного розвитку молоді з особливими 

потребами та знанням методів психологічного і дидактичного 

проектування навчального процесу в проведенні інклюзивного 

навчання. Інклюзивну компетентність, інклюзивну майстерність 

та інклюзивну зрілість ми розглядаємо як послідовні етапи 

особистісного професійного зростання педагогічних працівника 

інклюзивного закладу освіти. 

Важливою умовою успішної соціально-педагогічної роботи є 

необхідність володіння відповідною інклюзивною 

компетентністю не лише педагогічним колективом, але і всім 

персоналом закладу освіти. Їх інклюзивна компетентність 

включає необхідний об’єм знань і умінь для здійснення 

професійних функцій з урахуванням особливих потреб молоді з 

вадами здоров’я, сприяння їх розвитку і саморозвитку шляхом 

реалізації різних способів взаємодії між всіма учасниками 

інклюзивного навчання. 

Особливість соціально-педагогічної роботи у закладах 

інклюзивної орієнтації полягає в об’єднанні зусиль всіх 

учасників навчально-виховного процесу зі створенням єдиної 

системи кваліфікованого супроводу навчання дітей та молоді з 

особливими потребами. При цьому вивчаються і реально 

враховуються індивідуальні психологічні і фізичні 

характеристики об’єктів впливу і потенційні можливості 
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позитивних результатів взаємодії молоді в процесі навчальної і 

поза навчальної діяльності. Поєднання співпраці суб’єктів та 

об’єктів освітнього простору передбачає взаємовдосконалення, 

взаємозбагачення цих сторін, поглиблення розвитку бажаних 

якостей, досягнення очікуваної адаптації і соціалізації дітей та 

молоді з особливими потребами та покращення суспільно 

корисних справ і умов життєдіяльності. Вибір напрямів, 

технологій і методів соціально-педагогічної роботи визначається 

в процесі співпраці та динамічного конструювання оптимальних 

форм взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу з 

соціальною інфраструктурою, громадськими молодіжними 

організаціями та місцевими органами виконавчої влади з питань 

залучення дітей та молоді з особливими потребами до активної 

участі в громадській, культурно-розважальній та спортивно-

масовій діяльності. 
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У сучасних середніх та вищих закладах освіти потрібно 

створити умови, які б забезпечували успішне навчання всіх 

школярів та студентів, включаючи тих, які потребують корекції 

фізичного розвитку. Головний принцип створення інклюзивних 

закладів освіти полягає в тому, що всі мають навчатися разом у 

кожному випадку, коли це виявляється можливим, не дивлячись 
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на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними. 

Інклюзивні середні школи та вищі навчальні заклади мають 

визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів та 

студентів шляхом узгодження різних видів і темпів навчання, а 

також забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки 

відповідних навчальних планів, запровадження організаційних 

заходів, розробки стратегії викладання, використання ресурсів і 

партнерських зв’язків зі своїми громадами. 

Основними завданнями інклюзивного навчання є: 

– здобуття школярами та студентами з порушеннями 

психофізичного розвитку освіти відповідного рівня у середовищі 

здорових однолітків; 

– забезпечення їх різнобічного розвитку та реалізація їх 

здібностей;  

– створення освітньо-реабілітаційного середовища для 

задоволення освітніх потреб учнів та студентів з особливостями 

психофізичного розвитку; 

– створення позитивного мікроклімату в освітньому 

навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування 

активного міжособистісного спілкування; 

– забезпечення диференційованого психолого-педагогічного 

супроводу учнів та студентів з особливими освітніми потребами;  

– надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують 

дітей з особливими освітніми потребами, залучення батьків до 

розроблення індивідуальних планів та програм навчання. 

Визначимо необхідні умови для успішної інтеграції учнів та 

студентів з обмеженими можливостями здоров’я у систему 

середніх та вищих навчальних закладів, зокрема: 

– організувати медико-психологічну, соціально-психологічну 

і психолого-педагогічну просвіту всього населення; 

– проводити спеціальне навчання для батьків здорових дітей 

та педагогічного персоналу загальноосвітніх та вищих 

навчальних закладів, спрямоване на зміну у всіх учасників 

навчально-виховного процесу цих закладів негативних 

соціальних установок та стереотипів щодо осіб з проблемами 

розвитку. 
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Позитивне сприйняття вчителями, викладачами і здоровими 

людьми особи з відхиленнями розвитку має прямий вплив на її 

розумовий, емоційний і соціальний розвиток. Найбільш 

сприятливою інклюзія може бути для учнів та студентів із 

сенсорними вадами: з порушеннями мовлення, зору, слуху, 

опорно-рухового апарату, які мають збережений інтелект. 

Особливістю навчально-виховного процесу учнів та 

студентів з особливими освітніми потребами є його корекційна 

спрямованість. Ефективність навчально-виховної роботи 

досягається шляхом надання таким особам корекційної 

допомоги. Це означає, що кожна тема, яка вивчається у 

навчальному закладі, кожний метод і прийом, використаний 

викладачем, мають не лише сприяти засвоєнню знань, умінь, 

навичок, формуванню поведінки, а й повинні спрямовуватися на 

виправлення вад психофізичного розвитку (залежно від дефекту).  

Навчально-виховний процес у групах з інклюзивним 

навчанням у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах 

повинен здійснюватись відповідно до робочого навчального 

плану, складеного на основі Типових навчальних планів, 

затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України, з урахуванням потреб учня або студента та 

особливостей його психофізичного розвитку. 

Для осіб з особливими освітніми потребами на основі 

робочого навчального плану учбового закладу розробляється 

індивідуальний навчальний план (ІНП) з урахуванням 

рекомендацій ПМПК. ІНП розробляється командою педагогів і 

фахівців та об’єднує їхні зусилля з метою розробки комплексної 

програми роботи з дитиною і, водночас, визначає, які саме з них 

надаватиме кожний фахівець.  

Щоб навчання у спеціальних (або інклюзивних) групах 

відбувалося успішно, педагог повинен оволодіти необхідними 

знаннями і навичками: 

1. Ознайомитися з анамнезом, мати уявлення про основні 

види порушень психофізичного розвитку особи. 

2. Вивчати стан уваги, стомлюваності, темп роботи кожного 

учня та студента. 
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3. Враховувати стан слуху, зору, загальної та дрібної 

моторики. 

4. Навчатися спостерігати за учнями та студентами і 

оцінювати їх розвиток під час занять. 

5. Закінчувати заняття, коли учні або студенти втомилися чи 

відволікаються. 

6. Навчитися адаптувати навчальні  плани, методики, 

наочний матеріал та середовище до спеціальних потреб осіб. 

7. Створювати оптимальні умови для спілкування, сприяти 

налагодженню дружніх стосунків між учнями та студентами і 

формуванню колективу. 

8. Формувати досвід стосунків у соціумі, навичок адаптації 

до соціального середовища. 

Для забезпечення повноцінного перебування учня чи 

студента з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх та 

вищих навчальних закладах необхідний відповідний психолого-

педагогічний супровід, адже якість навчально-виховного процесу 

значною мірою залежить від того, наскільки враховуються і 

реалізуються потенційні можливості навчання та розвитку 

кожної особистості, її індивідуальні особливості. 

Основні напрями психолого-педагогічного супроводу:  

– попередження виникнення проблем розвитку особистості;  

– допомога учневі та студенту у вирішенні актуальних 

завдань розвитку, навчання і виховання;  

– психологічне забезпечення індивідуальних освітніх 

програм;  
– розвиток психолого-педагогічної компетентності батьків і 

педагогів.  

Завдання психолого-педагогічного супроводу:  

– створити для учнів та студентів емоційно сприятливий 

мікроклімат в групі під час міжособистісного спілкування з 

однолітками і педагогічним персоналом;  

– вивчати індивідуальні особливості розвитку особи в 

єдності інтелектуальної, емоційної і поведінкової сфер їхнього 

прояву; 
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– надавати допомогу учням та студентам, які мають 

особливі освітні потреби;  

– своєчасно проводити ранню діагностику і корекцію 

порушень розвитку;  

– підвищувати психологічну компетентність викладачів, 

батьків із питань виховання і розвитку дитини.  
Запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є 

ефективна співпраця вчителів, викладачів, відповідних фахівців, 

батьків та молоді. Спеціалісти з проблем розвитку особистості є 

важливими помічниками та партнерами викладачів.  

У навчальних закладах має бути створена своєрідна мережа 

підтримки. Усі працівники та адміністрація навчального закладу, 

всі, хто працює з молоддю з особливими освітніми потребами, 

мають допомагати один одному, обмінюватися знаннями, 

намагатися максимально використовувати місцеві ресурси для 

досягнення головної мети – реалізації учнями та студентами їх 

потенційних можливостей. 
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Запровадження в Україні інклюзивної форми навчання дало 

можливість навчатися дітям з порушеннями не лише фізичного, а 

й розумового розвитку, в одному класі з однолітками з типовим 

розвитком.  

Але успішне опанування навчального матеріалу залежить від 

сформованості читацької діяльності школярів, оскільки серед 

двох-трьох дітей, які можуть навчатися в інклюзивному класі, 
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водночас навчаються діти з легкою розумовою відсталістю, 

зокрема з синдромом Дауна та діти із затримкою психічного 

розвитку, зі спектром аутистичних порушень. З огляду на 

притаманні їм порушення, дана категорія дітей не може 

здобувати знання й опановувати уміння в однаковому темпі, 

обсязі й складності нарівні з однолітками з типовим розвитком. 

Тому необхідно сформувати читацьку діяльність в усіх учнів 

інклюзивного класу. Під читацькою діяльністю ми розуміємо 

спеціально організовану форму взаємодії учня як суб’єкта 

читання з об’єктом читання (текстом твору), спрямовану на 

корекцію розумових чи фізичних порушень учня. Читацька 

діяльність полягає в корекційно-компенсаторній спрямованості 

навчальної діяльності пізнавально-комунікативного характеру, 

яка передбачає свідомо кероване активне, мотиваційно 

спрямоване сприйняття тексту твору і творчого опрацювання 

його залежно від психофізичних та вікових можливостей і потреб 

учня з метою формування активного читача, його ціннісних 

орієнтацій та естетичних потреб [1, c. 513]. 

Як свідчать результати проведеного нами дослідження, 

оволодіння читацькою діяльністю забезпечується насамперед 

належною організацією діяльності школярів усього класу, 

оскільки однією з основних перешкод у здійсненні інклюзивного 

навчання є відсутність у школярів умінь працювати самостійно 

на тих етапах уроку, коли в цьому виникає необхідність. Крім 

того, навчання дітей в умовах інклюзії можливе на основі 

моделювання різних форм організації їхньої навчальної 

діяльності: фронтальної, групової, індивідуальної. Належним 

чином організувати її допомагає використання комп’ютерних 

технологій. На уроках учні з типовим розвитком можуть 

працювати самостійно, користуючись як підручниками, кат і 

комп’ютерами. Школярі з певними психофізичними 

порушеннями, зокрема розумовими, потребують значної 

допомоги учителя і т’ютора, який веде дану групу дітей.  

Відсутність у дітей умінь працювати самостійно на уроках 

читання з текстом твору обумовлене несформованістю у них 
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важливих механізмів структури діяльності в цілому: підготовка 

до майбутньої діяльності, орієнтування в ній та виконання.  

Формуючи структуру діяльності в цілому, насамперед 

звертаємо увагу на формування читацької діяльності, оскільки 

переважну більшість матеріалу учні засвоюють, читаючи. Щоб 

навчити їх цьому, формують самостійну навчальну діяльність.  

Здійснення читацької діяльності, як і будь-якої, пов’язане з 

появою інтересу як одного з найважливіших стимулів здобуття 

знань, розширення світогляду, досягнення успіху в тій чи тій 

галузі. Завдяки розвинутому інтересу долаються труднощі в 

оволодінні знаннями й уміннями. Зважаючи на роль інтересу в 

оволодіння знаннями й уміннями, готуючи програми й 

підручники з читання для розумово відсталих учнів(за якими 

вони навчатимуться як в спеціальних школах, так і в 

інклюзивних класах масових шкіл), ми провели обстеження дітей 

щодо сформованості у них читацьких інтересів. Проведене 

обстеження школярів дало змогу виявити розвиток у них 

читацьких інтересів на трьох рівнях: репродуктивному, 

продуктивному, творчому.  

На репродуктивному рівні читацькі інтереси сформовано в 

учнів, які не проявляли інтересу до читання творів художньої 

літератури будь-якого жанру. Навичка читання в даної групи 

учнів сформована на низькому рівні; для окремих характерний 

поскладовий спосіб читання. Надану допомогу школярі не 

сприймали. 

Учні з розвитком читацьких інтересів на продуктивному рівні 

при доборі художньої літератури зверталися за допомогою до 

учителів або бібліотекаря. Відповідаючи на евристично 

спрямовані запитання, що стосувалися змісту прочитаного твору, 

пригадували героїв твору, але самостійно переказати зміст 

прочитаного не могли; також не виявляли адекватного оцінного 

ставлення до вчинків персонажів та описаних подій. Зате усі 

активно сприймали надану допомогу, що свідчило про значні 

потенційні можливості даної групи учнів.  

Для школярів, у яких розвиток читацьких інтересів перебував 

на творчому рівні, характерна значна самостійність у виборі 
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творів для читання. Вони орієнтували у тематиці творів, а після 

їх прочитання могли самостійно стисло переказати зміст 

прочитаного, адекватно оцінюючи зображені події та вчинки 

персонажів. Але таких учнів був дуже незначний відсоток.  

Зважаючи на типологічні та індивідуальні особливості учнів, 

які навчаються в інклюзивних класах, добираючи художні твори 

для витання, варто дотримуватися принципів доступності, 

доцільності, достатності та пам’ятати, що учні із затримкою 

психічного розвитку отримують цензову освіту, а учні з 

розумовою відсталістю – не цензову освіту.  

Отже, навчання учнів з порушеннями розумового чи 

фізичного розвитку в інклюзивному класі буде успішним за 

умови сформованості в них на належному рівні читацької 

діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ 

ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Матвійчук В.М. 

викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації  

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» 

 

Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» 

передбачено створення Державною службою медико-соціальної 

експертизи та реабілітації інвалідів – Державної типової 

програми реабілітації інвалідів на підставі державних соціальних 

нормативів у згаданій сфері, єдиних науково обґрунтованих 

критеріїв та вимог до реабілітаційних заходів. Зокрема, у ньому 

виділено гарантований перелік реабілітаційних заходів у складі 

послуг з медичної, професійної, трудової, фізкультурно-

спортивної і соціальної реабілітації. Згідно із законом, 

індивідуальна програма реабілітації розробляється медико-

соціальною експертною комісією відповідно до Державної 

типової програми реабілітації інвалідів.  

Індивідуальною програмою передбачено такі види 

реабілітаційних заходів: 

- медичні (медикаментозне лікування, відновлювальна 

терапія, хірургічне втручання, протезування);  

- фізичні (відновлення, покращення, стабілізація, 

координація рухових дій, уміння користуватися протезами); 

- психологічні (психокорекція якостей і функцій інваліда, 

його мотивації до життєдіяльності та праці, навчання прийомів і 

методів психологічної саморегуляції); 

- професійні (професійне навчання, професійна адаптація); 

- трудові (раціональне працевлаштування); 

- соціальні (соціально-побутова адаптація, соціально-

середовищна орієнтація, соціальне обслуговування, забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації, виробами 

медичного призначення); 
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- психолого-педагогічні (психологічна і педагогічна корекція 

розвитку); 

- фізкультурно-спортивні (фізкультурно-оздоровчих і 

спортивних занять). 

У відповідності до існуючої практики розробка 

індивідуальної програми реабілітації складається з таких етапів: 

- проведення реабілітаційно-експертної діагностики; 

- оцінка реабілітаційного потенціалу, що включає власний 

потенціал інваліда; 

- визначення реабілітаційного прогнозу; 

- визначення заходів, технічних засобів і послуг, що дають 

змогу відновити порушені чи компенсувати втрачені здібності 

для використання побутової, пізнавальної діяльності, рухової 

активності тощо. 

Як визначено положеннями, учасниками реабілітаційного 

процесу виступають педагогічні, медичні, соціальні, музичні 

працівники, майстри виробничого навчання, реабілітаційні 

установи, інваліди, які проходять реабілітацію, батьки, законні 

представники інвалідів (у випадку недієздатності інваліда). 

Безумовно, реалізація індивідуальної програми реабілітації 

молоді з особливими потребами, яка навчається, має специфіку, 

зумовлену, насамперед, важливістю саме педагогічної складової 

серед усіх існуючих реабілітаційних заходів. За цих умов має 

бути витримана послідовність, комплексність і безперервність в 

процесі здійснення індивідуальної програми, а також 

передбачене динамічне спостереження і контроль за 

ефективністю її проведення. 

Таким чином комплексне використання методів фізичної 

реабілітації має на меті компенсацію чи відновлення порушених 

функцій організму, поліпшення загального стану здоров’я та 

покращенню якості професійної підготовки студентів з 

особливими потребами. Це досягається використанням таких 

методів фізичної реабілітації, як гіперкапнічні тренування 

дихання, кінезотерапія, застосування лікувального масажу, 

аромотерапії, механотерапії, працетерапії. 
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ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ» У РОБОТІ 

СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ДІТЬМИ  

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Мелехова А.Г. 

аспірант РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» 

 

Все частіше соціальний педагог працює у системі 

реабілітації. Соціальна реабілітація осіб з обмеженими 

можливостями – одне з найбільш важливих і важких завдань 

сучасних систем соціальної допомоги і соціального 

обслуговування. Найбільш вразливою категорією серед усіх є 

діти та підлітки з особливими потребами. 

При проведенні аналізу наукових джерел було виявлено, що 

однозначного визначення терміна «соціальної реабілітації» не 

існує. Узагалі, до 90-х років ХХ століття цей термін уживався 

більше в медичному аспекті й торкався в основному проблем, 

пов’язаних з порушенням здоров’я. Найбільш відомими в 

сучасний період є погляди на соціальну реабілітацію як «вид 

соціальної діяльності», «комплекс заходів», «процес, який 

направлений на відновлення», «технологія, система заходів», 

«інтегративна технологія», «як складовий елемент соціального 

захисту»,«робота, спрямована на відновлення». 

Сутність терміну «реабілітація» було відображено у Великій 

Радянській Енциклопедії, в якій зазначено, що крім лікувальних 

заходів (трудотерапія, лікувальна фізкультура, спортивні ігри, 

електролікування, грязелікування, масаж), що проводяться у 

відділеннях і центрах реабілітації при великих лікарнях та 

інститутах (травматологічних, психіатричних, кардіологічних та 

інших), реабілітація включає також заходи щодо розвитку в 

потерпілого основних навичок щодо самообслуговування 

(соціальна, побутова реабілітація) і підготовки інвалідів до 

трудової діяльності (професійна, виробнича реабілітація) [1]. 

Таким чином, реабілітація передбачає не лише надання 

медичної допомоги, а включає також комплекс соціальних 

заходів, спрямованих на відновлення працездатності. 
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Тому цілком закономірно, що в Законі України «Про 

реабілітацію інвалідів в Україні» під реабілітацією розуміється 

ціла система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, 

професійних, трудових, фізкультурно-спортивних, соціально-

побутових заходів, спрямованих на надання особам допомоги у 

відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій 

організму для досягнення і підтримання соціальної та 

матеріальної  незалежності, трудової адаптації та інтеграції в 

суспільство, а також забезпечення інвалідів технічними та 

іншими засобами реабілітації і виробами медичного призначення 

[2]. 

Соціальна реабілітація – комплекс заходів, спрямованих на 

відновлення порушених чи втрачених індивідом суспільних 

зв’язків та відносин унаслідок стану здоров’я зі стійкими 

розладами функцій організму; зміни соціального статусу. Метою 

соціальної реабілітації є повернення особистості до суспільно 

корисної праці, формування позитивного ставлення до життя, 

праці, навчання. Соціальна реабілітація здійснюється 

спеціалістами з соціальної роботи, які підтримують зв’язок з 

органами охорони здоров’я, освіти, зайнятості, правовими 

службами, організують необхідні консультації, активізують 

соціальний потенціал сім’ї, сприяють фінансовій, матеріальній і 

психологічній допомозі [3]. 

О. Безпалько, вводячи в соціальну реабілітацію медичний, 

психологічний, професійний та педагогічний компоненти, 

визначає також кілька її принципів, а саме: здійснення 

реабілітаційних заходів на початку виникнення проблеми; 

безперервність та постійність їх проведення; комплексний 

характер реабілітаційних програм;індивідуальний підхід до 

визначення обсягу, характеру та змісту реабілітаційних заходів 

[4]. 

Соціальна реабілітація дітей з обмеженими функціональними 

можливостями включає в себе  також індивідуальну програму 

реабілітації. Це комплекс спеціальних заходів, які мають 

конкретні форми, способи, засоби, терміни і тривалість 

проведення дій, направлених на відновлення й компенсацію 
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порушених або загублених функцій, інтеграцію особистості в 

суспільство [5].  

Також індивідуальна програма реабілітації дітей з 

обмеженими функціональними можливостями є переліком 

реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здібностей 

дитини до побутової, суспільної, майбутньої професійної 

діяльності згідно з її потребами, колом інтересів, рівнем 

домагань з урахуванням прогнозованого потенціалу його 

соматичного стану, психофізіологічною витривалістю, 

соціального статусу і реальних можливостей соціального 

середовища. 

Згідно із Законом України індивідуальна програма 

реабілітації розробляється медико-соціальною експертною 

комісією відповідно до Державної типової програми реабілітації 

інвалідів. Індивідуальною програмою передбачені такі види 

реабілітаційних заходів: медичні, фізичні, психологічні, 

професійні, трудові, соціальні, психолого-педагогічні, 

фізкультурно-спортивні [2]. 

Розробка індивідуальної програми реабілітації дитини з 

обмеженими функціональними можливостями має такі етапи: 

проведення реабілітаційно-експертної діагностики; оцінка 

реабілітаційного потенціалу, який містить власний потенціал 

сім'ї, котра виховує дитину; реабілітаційний прогноз; визначення 

адекватних заходів, технічних засобів та послуг, які дають змогу 

дитині відновити порушені чи компенсувати втрачені здібності 

до виконання побутової, пізнавальної діяльності, рухової 

активності з врахуванням вікових особливостей дитини [1]. 

Реабілітація є наступним етапом після адаптації й виступає 

важливим активізуючим чинником у відновленні в соціальному 

середовищі. Особистість дитини є унікальною сама по собі, а у 

поєднанні з виявленими відхиленнями є взагалі неповторною. 

Цим і пояснюється необхідність індивідуального підходу до 

реабілітації, що повинне знайти реальне відображення у 

повсякденній роботі соціального педагога. 
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ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ 

ОСВІТИ ІНВАЛІДІВ ЯК СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ 

 
Неклюєнко О.В. 

старший викладач кафедри фінансів і кредиту Хмельницького інституту 

соціальних технологій Університету «Україна» 

 

Обґрунтування теоретико-прогностичної моделі освіти 

соціальної групи інвалідів будувалося на ідеях діалектичного 

поєднання внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на 

систему освіти інвалідів. Облік цих факторів дозволяв долати 

зосередженість цієї педагогічної системи тільки на специфічних 

проблемах і створювати умови для їх інтеграції в контекст 

системи безперервної освіти. 

При розробці та обґрунтуванні теоретико-прогностичної 

моделі освіти соціальної групи інвалідів ми спиралися на три 

методологічних підходи: системно-структурний, гуманітарно-

особистісний, культурно-історичний. 



 

 50 

Системно-структурний підхід, холістатична парадигма 

орієнтували на формування цілісного уявлення про систему 

освіти дорослих, куди складовою частиною входить система 

освіти однієї з соціальних груп – соціальної групи інвалідів. В 

контексті системно-структурного підходу відкривався шлях для 

аналізу процесу інституціоналізації та його ролі в розвитку 

системи освіти інвалідів, формального, неформального та 

інформального видів. 

Гуманітарно-особистісний підхід дозволяв з позиції 

гуманітаризації аналізувати систему освіти інвалідів, 

інтерпретувати освітні процеси, що протікають в ній, а також 

піддавати науковій рефлексії соціально-педагогічні, психолого-

педагогічні, організаційні умови, культурно-педагогічні 

інтеракції, які сприятимуть розвитку системи освіти інвалідів. 

Гуманітарно-особистісний підхід надавав можливість при 

розгляді феномена «освіта» використовувати принцип 

індетермінізму, що передбачає саморух соціальної реальності, 

яка характеризується багатосторонніми зв'язками, наявністю 

поступовості, непередбачуваності всіх її конкретних форм і 

проявів в загальній системі освіти інвалідів. 

Гуманітарна рефлексія системи освіти інвалідів сприяла 

інтерпретації з позиції гуманітарного знання основних функцій 

освіти дорослого інваліда: адаптаційної, компенсаторної, 

розвиваючої, способи отримання інформації, характер інтеракцій 

в системі суб'єкт-об'єктних і суб'єкт-суб'єктних відносин. Все це 

дозволяє розглядати динаміку розвитку особистості на різних 

творчих рівнях, включаючи і трансценденцію, так як частина 

інвалідів характеризується на особистісному рівні високим 

креативним потенціалом, а також містичними і релігійними 

орієнтаціями. Використання гуманітарно-особистісного підходу 

створювало умови для встановлення характеру впливу освітніх 

ефектів на розвиток людської активності в пізнанні світу, 

креативного потенціалу, самореалізації особистості в різних 

видах діяльності і проявах. Дослідження приводило до висновку, 

що освіта інвалідів не тільки вдосконалює внутрішні регулятори 

особистості, дозволяє адаптуватися в широкому спектрі 
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соціальних і культурних умов, а й сприяє гуманітарно-

особистісному розвитку, розширює горизонти 

самовдосконалення і саморегуляції. 

Культурно-історичний підхід орієнтував на виявлення 

динаміки і діалектики становлення і розвитку системи освіти 

інвалідів з урахуванням зарубіжного і вітчизняного досвіду в 

історико-культурному контексті в поєднанні з найважливішими 

принципами духовної, світської і культурно-релігійної традиції. З 

одного боку, стверджується доцільність збереження в часі 

класичних цілей і цінностей. З іншого – виникає необхідність 

адаптації будь-якої людини (і інваліда тим більше) в просторі 

сучасної культури до нових умов, що передбачають відтворення 

соціального досвіду і закріплення на практиці нових орієнтирів 

розвитку. Соціальна група інвалідів в цьому контексті 

розглядалася як узагальнений суб'єкт діяльності, наділений 

соціально-культурною активністю, що істотно всебічно збагачує 

духовне життя суспільства. Все це дозволяло забезпечити 

повноту вирішення дослідницьких завдань, так як створювалися 

умови для об'єктивної оцінки освіти інвалідів в 

ретроспективному, актуальному і перспективному планах. 

Аналіз системи освіти інвалідів з позиції культурно-

історичного підходу дозволяв запропонувати відповідну сучасній 

соціальній реальності трикомпонентну систему зв'язку 

«суспільство – соціальна група інвалідів – спільнота інвалідів, що 

характеризується певною депривацією». Уточнення внутрішньої 

структури соціальної групи інвалідів та її взаємозв'язків із 

суспільством має значення як у теоретичному плані в цілому, так 

і в організаційно-практичному, а саме в аспекті виявлення 

характеру впливу зовнішніх факторів на систему освіти інвалідів. 

Обґрунтовується необхідність створення особливих умов для 

освіти інвалідів у зв'язку з наявністю їх стратифікаційної ознаки 

– обмеження життєдіяльності. 

Одним з основних шляхів подолання протиріч між 

зростаючими вимогами до людини незалежно від його 

психофізичних можливостей і недостатньої сформованості 

змістовної та організаційної бази навчання інвалідів виступає 
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вдосконалення системи їх безперервної освіти. Теоретична база 

дослідження, побудована на ідеях гуманітарно-особистісного 

розвитку, поєднання соціальних і педагогічних чинників у 

розвитку особистості і соціальних груп, передбачає виявлення 

специфіки функцій освіти дорослих інвалідів: розвиваючої, 

компенсаторної, адаптаційної. Серед специфічних чинників, які 

мають загальновизначений сенс, особливу роль відіграє облік 

адаптаційної функції освіти, а саме: особистісних позицій, 

установок, цінностей, що сприяють адаптації на рівні індивіда, і 

ціннісних орієнтацій – на рівні спільноти інвалідів. 

Науковий продукт теоретичної та експериментальної 

діяльності цього напрямку є комплексною прогностичною 

моделлю адаптації інвалідів засобами освіти до 

загальноцивілізаційних і національно-культурних цінностей, 

ринкових відносин, безперервної освіти і нових інформаційних 

технологій. 

Дослідження дозволяє виявляти наявність соціокультурної 

адаптації нового рівня, що забезпечує завдяки освіті готовність 

особистості до випереджаючого пристосування в умовах зміни 

ситуації шляхом попереднього конструювання та аналізу 

прогностичних моделей. Це створює стимули для позитивного 

розвитку особистості в нових умовах соціуму, що 

трансформується. 

Модель адаптації інвалідів до соціуму може бути 

використана як навчальний матеріал при підготовці і підвищенні 

кваліфікації фахівців – андрагогів, що працюють з інвалідами. 
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САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ 

ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

 
Панченко Т.Л. 

кандидат психологічних наук, 

начальник науково-методичного відділу Білоцерківського інституту  

економіки і управління Університету «Україна» 

 

В останні роки низка робіт була присвячена дослідженням 

неоднозначності впливу з боку емоційно-вольової сфери на 

доцільність поведінки та продуктивність пізнавальної діяльності 

студентів. На думку вчених [1; 2], емоційна складова навчальної 

діяльності є значущим елементом, який суттєво впливає на її 

результати. Емоції зумовлюють динамічні характеристики 

психічних пізнавальних процесів, спонукають до здійснення 

відповідних дій. 

Студенти з обмеженими можливостями здоров’я через 

особливості їхнього фізичного та психічного розвитку 

характеризуються певними порушеннями в емоційно-вольовій 

сфері, підвищеною напруженістю, емоційною 

неврівноваженістю, невротизацією, тривожністю, невпевненістю 

у собі, зниженим рівнем домагань. Високий рівень особистої 

тривожності може стати для студента, який має стійкі порушення 

здоров’я, серйозною перешкодою до успішної самостійної 

роботи у процесі навчання.  

Численні дослідження вказують на те, що виникнення 

напруженості у навчальній діяльності зумовлюється надмірною 

суб’єктивною складністю завдань, високою відповідальністю за 

результат діяльності, впливом різного роду перешкод, а також 

дефіцитом інформації або часу [3; 4]. Разом з тим, слід зазначити, 

що розв’язання складних розумових задач неможливе без 

певного емоційного напруження, яке є необхідною умовою 

продуктивної інтелектуальної діяльності, оскільки емоційна 

оцінка завжди передує свідомій. 

Досліджувані нами студенти, які мають інвалідність, слабо 

вміють керувати своїми емоційними станами, частіше 
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використовують механізми пригнічення, приховування 

негативних емоцій, не дозволяють собі їх переживати, проте, 

інколи може бути й інша реакція – бурхлива розрядка емоцій. 

Емоційна сфера студентів з обмеженими фізичними 

можливостями характеризується низьким рівнем розвитку, емоції 

часто мають стихійний, некерований характер, що значною 

мірою впливає на ефективність і результативність навчальної 

діяльності студентів з інвалідністю, суттєво знижуючи якість 

виконання ними відповідних завдань.  

Застосування у нашому дослідженні методики самооцінки 

психічних станів особистості (за Г. Айзенком) дозволило 

встановити, що студенти з обмеженими фізичними 

можливостями, процес адаптації яких до навчання у вищому 

навчальному закладі супроводжується низкою специфічних 

труднощів та загальним емоційним дискомфортом, більшою 

мірою, ніж здорові студенти, схильні до фрустраційних станів 

(відповідно 14,06 бала проти 9,68 бала; t=6,229 при p0,05) 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Порівняння середніх значень самооцінки психічних станів 

студентів (за Г. Айзенком), у балах 
 

Психічний 

стан 

Студенти 

T p З обмеженими 

фізичними 

можливостями 

Здорові 

Тривожність 13,03±2,72 10,15±2,69 4,392 p0,05 

Фрустрація 14,06±2,83 9,68±2,97 6,229 p0,05 

Агресивність 10,85±3,44 9,65±1,61 1,851 0,69 

Ригідність 13,06±3,08 10,06±2,80 4,203 p0,05 

 

Поведінковими проявами стану фрустрації значної частини 

студентів з обмеженими фізичними можливостями є: 

нестриманість в оцінці причин невдалого виконання завдань, 

підвищений ступінь агресивності, відсутність стійкого інтересу 
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до самостійної роботи, роздратованість тощо. Причому 

роздратованість може виявлятися у ставленні до самого себе, до 

свого безсилля, безпорадності в ситуації, яка склалася, 

невпевненості в собі й в оточуючих. 

Підвищений рівень фрустрації у студентів з обмеженими 

фізичними можливостями (14,06 бала проти 9,68 бала у здорових 

студентів) викликає суттєву дезорганізацію їхньої психічної 

діяльності. Спостереження за поведінкою таких студентів у 

процесі виконання самостійної роботи показали, що це 

виявляється у різкому зростанні рівня їхньої активації, 

емоційному збудженні.  

У результаті дослідження виявлено кореляційні зв’язки між 

показниками локусу контролю, тривожності, емоційного 

напруження студентів з вадами здоров’я та успішністю їхнього 

навчання (табл. 2).  

Таблиця 2 
Значення коефіцієнтів кореляції показників локусу контролю, 

тривожності, емоційного напруження студентів з обмеженими 

фізичними можливостями та успішності навчання 
 

№ 

з/п 
Показники 1 2 3 4 

1 
Локус контролю 

(загальний) 
 -0,356* -0,399* 0,367* 

2 Тривожність -0,356*  0,425* -0,332 

3 Емоційне напруження -0,399* 0,425*  -0,069 

4 Успішність навчання 0,367* -0,332 -0,069  

 

Примітки: * – значуща кореляція при статистичній значущості 

p≤0,05. 

 

Отримані результати свідчать про те, що студенти з 

обмеженими фізичними можливостями мають нижчий рівень 

емоційно-вольової готовності до самостійної навчальної 

діяльності, порівняно зі здоровими студентами, це суттєво 

знижує якість виконання більшістю з них відповідних завдань 

для самостійної роботи, загальний рівень успішності навчання. 
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Інклюзію в освіті можна розглядати як один із багатьох 

аспектів інклюзії в суспільстві загалом. Інклюзія означає 

розкриття кожної особистості за допомогою освітньої програми, 

яка достатньо складна, але відповідає її здібностям. Інклюзія 

враховує потреби, а також спеціальні умови та підтримку, 

необхідні учню та педагогам для досягнення успіху [1, с. 6]. 

Необхідність інклюзивного навчання зумовлена 

міжнародними документами. Так, у Конвенції ООН про права 

дитини (1989 р.) основоположним є принцип розвитку кожної 

дитини, що передбачає відсутність дискримінації [2]. 
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Інклюзивна освіта є важливою не тільки для дітей, але й для 

молодих людей. У Лісабоні 17 вересня 2007 р. молодь з 29 країн 

світу взяла участь у конференції «Лісабонська Декларація – 

освітня інклюзія з позиції молоді». Під час пленарного засідання 

вони захищали свої права та потреби, а також запропонували 

рекомендації щодо ефективнішого розвитку інклюзивної освіти.  

Рух назустріч інклюзії включає в себе ряд змін на рівні цілого 

суспільства та малої громади, які супроводжуються розробкою 

правових норм на міжнародному рівні. Вперше інклюзія була 

підтримана Всесвітньою декларацією прав людини у 1948 р. і 

знаходить відображення у всіх міжнародних документах у сфері 

освіти. 

Мета функціонування інклюзивних закладів – створення 

умов для навчання й постійної реабілітації дітей з вадами 

фізичного та розумового розвитку, а також формування щодо 

них нової суспільної філософії. Рушійною ідеєю є навчання 

разом здорових дітей та дітей з фізичними та розумовими 

вадами, змога отримання досвіду та знань, які сприяють 

подоланню упереджень та дискримінації, формування 

позитивного ставлення до тих, хто «відрізняється». Інклюзивне 

навчання дає можливість усім учням брати участь у житті 

дитячого садочка, школи, інституту. Його ресурси спрямовані на 

стимуляцію рівноправності учнів та їх багатоаспектної участі в 

житті групи, на розвиток у всіх дітей необхідних для спілкування 

навичок [3, с. 43].  

Ключовим принципом, який лежить в основі інклюзивної ідеї 

має бути відкритість шкіл для всіх дітей, незалежно від їхніх 

фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи 

інших особливостей. 

У традиційних освітніх закладах від учнів вимагається 

засвоєння загальноприйнятих програм. Завданнями ж 

інклюзивних закладів є не тільки створення умов для освітнього 

розвитку хворих дітей серед «здорового» середовища однолітків 

та формування толерантного відношення батьків, вчителів та 

учнів до дітей з обмеженими можливостями, але й досягнення 

найвищого рівня соціалізації, що незмінно веде до прогресу.  
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Дослідниця Т. Захарук (T. Zacharuk) наголошує, що освітні 

заклади, які претендують на статус інклюзивних, мусять визнати, 

що більшість їх існуючої до цих пір практики і спосіб мислення 

спиралися на «медичну схему обмеженості». Заклади освіти, які 

хочуть виконувати функцію інклюзивних, мусять прийняти 

підхід (метод) «соціальної схеми обмеженості», а також усунути 

бар’єри, які роблять неможливою повну участь дітей з 

обмеженими можливостями в освітньому процесі. Найкращим 

чином на проведення змін всієї системи є перепідготовка всіх 

працівників через досвідчених осіб з обмеженими 

можливостями, що проводять таку підготовку [4, с. 36]. 

Тож, на нашу думку, існує нагальна потреба у доступі 

навчання осіб з обмеженими можливостями до ВНЗ і 

профільованих закладів з метою проведення ними 

кваліфікованих методик для перепідготовки вихователів 

дошкільних установ та вчителів, працівників соціальних служб 

та центрів; проведення лекцій для студентів та школярів. 

Взагалі, інклюзивне навчання ставить серйозні завдання 

перед освітньою системою і функціонуванням окремих закладів, 

мобілізує до удосконалення програм і методів навчання, 

стимулюючи розвиток компетенції вчителів. Поширює, крім 

того, такий «культурний клімат», який дозволяє більш 

«еластичніше» відповідати на потреби всіх дітей та молоді в 

даному середовищі.  

Інклюзивна освіта була введена в багатьох країнах при 

скромному бюджеті, призначеному на освіту і з невеликою 

технічною допомогою. Однак, поліпшення якості навчання, як і 

досягнення учнів (разом відсотком відстаючих та другорічних 

учнів) – то тільки один з позитивних аспектів оновленої освіти.  

Проведений нами аналіз літературних джерел та досвід, 

отриманий під час наукового стажування у м. Гнєзно (Польща), 

дає змогу оптимально визначити позитивні аспекти, що надає 

впровадження інклюзивної освіти для дитини, сім’ї та 

суспільства: можливість залишати дитину у період навчання в 

сім’ї, що забезпечить найбільш всебічний оптимальний розвиток 

особистості; можливість перебування та контактів в середовищі 
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ровесників; можливість повнішого інтелектуального та 

суспільного розвитку; можливість підтримки працевлаштування, 

що безсумнівно розвантажить державний бюджет; можливість 

здолання бідності і ізоляції в суспільстві осіб з обмеженими 

можливостями; можливість поліпшити якість освіти для всіх 

учасників процесу; можливість змінити позиції по відношенню 

до інвалідності, отримати користь від спілкування з особами, які 

мають обмежені психофізичні можливості, тобто знищення 

дискримінації; можливість знищення архітектурних та 

соціальних бар’єрів.  

Таким чином, потрібно пам’ятати, що основним завданням, 

яке стоїть перед суб’єктами інклюзивного процесу, є надання 

відповідних умов не просто співіснування, а створення творчого, 

багатогранного симбіозу, не перетворюючи прогресуючу ідею на 

фіктивний фарс. Тому, кожний освітній заклад повинен мати 

інтеграційний характер, а не лише відділ чи клас, перетворивши 

нововведення на звичайний спосіб життя. 
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З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Попелюшко Р.П. 
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доцент кафедри практичної психології та педагогіки  
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Батьки хочуть бачити своїх дітей гідними громадянами 

нашого суспільства. Без допомоги родини школа не може 

забезпечити високих результатів виховання. На відміну від 

соціальних інститутів родина дитини з особливими потребами 

впливає на дитину кожного дня, тому має, майже, необмежені 

можливості у формуванні її особистісних якостей. 

До факторів сімейного виховання соціологи відносять 

матеріальні умови життя родини, її структуру, освітній рівень, 

інтереси, духовні потреби, рівень культури. По характеру 

взаємин батьків родини поділяються на три групи: живуть 

дружно, іноді сваряться, конфліктують. 

На основі отриманих даних, було простежено, яким чином 

характер взаємин батьків впливає на моральне формування 

особистості дитини з особливими потребами, ствердилася думка, 

що в більшості родин дітей з особливими потребами, де існує 

розуміння між батьком і матір’ю, діти ростуть добрими, 

чуйними. Інший стан в родинах, де батьки сваряться, втягують у 

свої конфлікти дітей. У таких родинах діти в кращому випадку 

виховані задовільно, але частіше погано [1]. 

У дослідженнях соціологів розкриті фактори, що знижують 

виховний вплив родини: її нестабільність, наявність однієї 

дитини, нестача часу в батьків для виховання дітей з особливими 

потребами, відсутність належного контакту зі школою, недостача 

психолого-педагогічних знань і вмінь. 

Для успішної взаємодії школи і родини у вихованні потрібно, 

щоб батьки дитини з особливими потребами, вміли аналізувати 

діяльність і поведінку своїх дітей, їхню вихованість. А для цього 

необхідно [1]: 
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- розробити зміст і методику психолого-педагогічної освіти 

батьків дитини з особливими потребами з урахуванням 

підготовленості їх до морального виховання; 

- пробудити в батьків, як вихователів, інтерес до процесу 

самоосвіти в області спеціальних педагогічних і психологічних 

знань; 

- удосконалювати взаємини батьків з дітьми і класним 

керівником, розширювати сферу їхньої спільної діяльності і 

спілкування.  

Тому практичний психолог повинен скласти конкретну 

методику аналізу вихованості дитини з особливими потребами у 

родині, щоб вона допомогла б самим розібратися в результатах 

сімейного виховання, цілеспрямовано виховувати відповідні 

якості у своїх дітей.  

Якщо між класним керівником і батьками існують довірливі 

відносини, педагог може попросити поділитися результатами 

своїх спостережень. Таким чином, забезпечується єдність вимог 

школи, класного колективу і родини. 

Підключення батьків до аналізу вихованості школярів з 

особливими потребами є не тільки способом більш глибокого 

пізнання ними дітей, але і стимулом самоосвіти самих батьків. У 

них з’являється потреба збагатити свої знання, опанувати 

невідомі їм методи сімейного виховання. 

Родина володіє чималими позитивними умовами, що 

сприяють підвищенню виховних можливостей домашніх ігор: по-

перше, батьки і діти проводять спільно достатню кількість часу, 

часто разом займаються, грають, відпочивають; по-друге, для 

організації проведення ігор у домашніх умовах існує чимало 

різноманітного інвентарю. 

Як показує практика, контакти батьків молодших школярів з 

особливими потребами з їхнім вчителем є самими тісними й 

активні в порівнянні з вчителями більш старших дітей. Саме ці 

батьки стають головною опорою вчителя в проведенні ігор [2]. 

Учитель разом з психологом, повинен розповісти батькам 

про зміст, головні моменти майбутньої спільної роботи, про 

конкретну допомогу, що можуть надати батьки вчителю. На 
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наступних батьківських зборах частина часу також 

присвячується проблемам спільних ігор з дітьми. Батьки 

одержують необхідні знання, опановують практичними уміннями 

по створенню в будинку дитячого ігрового куточка. Іноді батьки 

запрошуються в школу для практичної участі в іграх дітей. На 

одних зі зборів вчитель або психолог пропонує батькам на 

певний час принести в клас нові цікаві іграшки. У такий спосіб 

буде створена класна ігротека. У новій обстановці, у новій грі 

обридла іграшка стає привабливою і корисною навіть для її 

власника. 

Батьки, що володіють потрібними знаннями, виступають як 

експерти, консультанти, а іноді в нових командних іграх - 

ведучими. 

Так завдяки взаємодії вчителя та психолога з батьками дітей 

молодших школярів значно підвищується виховна функція ігор, 

у яких активно беруть участь і батьків, і їхні діти. 

Слід зазначити, що стосовно проблеми організації соціально-

педагогічної служби існують дві принципово різних концепції. 

Одна з них полягає в тому, що ця служба організаційно повинна 

будуватися в спеціальних соціально-педагогічних центрах. 

Інша полягає в тім, що центрами соціально-педагогічної 

роботи повинна стати школа. Прихильників другої концепції на 

багато більше і чимало серед фахівців нинішнього покоління. 

Подібну точку зору у певній мірі розділяє колектив авторів: 

В.Н. Каласьєв, І.В. Яковлєва, Н.М. Полуектова, Н.В. Старков. 

Вони зокрема вважають, що місцями роботи практичного 

психолога мають бути дошкільні установи, школи, коледжі і т.д. 

[1]. 

Головним у підвищенні ролі родини дитини з особливими 

потребами в соціалізації особистості є тісна взаємодія її зі 

школою в цьому процесі на основі наукової системної організації 

роботи вихователів, вчителів та практичних психологів більш 

широкого використання громадськості (шкільні батьківські 

комітети, шкільні ради батьків, ради сприяння родині і школі і 

т.д.). 
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В современных социально-экономических условиях одной из 

важнейших задач является поддержка и социальная защита детей 

с особыми образовательными потребностями. В системе 

образования Украины ведется активная целенаправленная работа 

по созданию условий (среды), в которых дети с особыми 

образовательными потребностями смогут беспрепятственно 

получать качественное образование [1, с. 20]. 

Верховная Рада Украины своим постановлением за № 2442-

VI от 06.07.2010 г. внесла изменения в часть 3 статьи 9 Закона 

Украины «Об общем среднем образовании». Предложение 

«Общеобразовательные учебные заведения могут создавать в 

своем составе...» дополнено словами «специальные и 

инклюзивные классы для обучения детей с особыми 

образовательными потребностями». 

Министерством образования и науки Украины разработаны и 

утверждены: «Концепция развития инклюзивного образования» 

(приказ № 912 от 01.10.2010 г.); «Порядок организации 

инклюзивного обучения детей с особыми образовательными 
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потребностями в общеобразовательных учебных заведениях» 

(приказ № 872 от 15.08.2011 г.). 

Общая проблема особенностей социально-педагогической 

работы в учреждениях интернатного типа рассматривалась в 

трудах Н. Аблятипова, Ю. Васильковой, И. Дубровиной, 

М. Лисиной, Р. Овчаровой, Т. Шульги и др.  

Вопросы социально-психологической и социально-

педагогической помощи детям, воспитывающимся в 

учреждениях интернатного типа, представлены в работах 

А. Быкова, Л. Олиференко, Т. Шульги и др. 

Социально-педагогическая наука относительно проблем 

обучения и развития ребенка с особыми образовательными 

потребностями исходит из того, что он развит иначе, чем его 

здоровый ровесник. Психическое развитие детей с 

ограниченными психофизическими возможностями 

квалифицируется как компенсаторное, то есть 

осуществляющееся в форме замещения, или выравнивания того 

или иного внутреннего процесса (мышление, восприятие и др.) 

[2, с. 60]. 

Ключевым принципом системы обучения таких детей должен 

стать принцип создания условий для меньшей социальной 

депривации, то есть размещение ребенка с особыми 

образовательными потребностями в наименее замкнутой среде. 

В основе практики образования учащихся с особыми 

образовательными потребностями лежит идея принятия 

индивидуальности каждого отдельного ребёнка, следовательно, 

обучение должно быть организовано таким образом, чтобы 

удовлетворить особые потребности каждого. 

Миссия санаторных школ-интернатов по отношению к детям 

данной категории состоит в утверждении личностно-

ориентированного подхода к обучению и воспитанию, 

восстановлении физического и психического здоровья, развитии 

и саморазвитии личности ученика как субъекта познания и 

предметной деятельности. Учебно-реабилитационный процесс 

позволяет каждому ребёнку реализоваться в разных сферах 
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творческой и социально-адаптивной деятельности, опираясь на 

его психофизические возможности, способности и интересы. 

В условиях обучения и воспитания в учреждениях 

интернатного типа, первоочередной задачей становится 

оптимизация процесса социального становления личности. В 

этой связи особую актуальность приобретают необходимость 

усиления именно социально-педагогической составляющей в 

работе с детьми с особыми образовательными потребностями [3, 

с. 21]. 

Главной задачей санаторной школы-интерната является 

восстановление и укрепление здоровья детей в объединении с 

общеобразовательной подготовкой, предоставлением им 

квалифицированной медико-педагогической помощи, их 

самоопределение. 

Основные направления социально-педагогической 

деятельности в учреждениях интернатного типа выстраиваются 

по принципу определения проблем, возникающих в процессе 

обучения и воспитания детей, разрешение которых способствует 

получению хороших результатов. Хотя эти направления 

напрямую вытекают из квалификационной характеристики 

социального педагога, они значительно шире, так как требуют 

участия всех, кто обучает и воспитывает ребенка. 

Содержание работы социального педагога в соответствии с 

квалификационной характеристикой и определяется ее 

педагогической направленностью. Это означает, что вся его 

профессиональная социально-педагогическая деятельность в 

санаторной школе-интернате, по сути, представляет собой 

комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

По сути, формулируя задачи учреждений интернатного типа, 

все ученые рассматривают главную из них – социальное 

становление ребенка. Соответственно в решении этой задачи 

определяющую роль играет социальный педагог, основу 

деятельности которого составляет создание условий для 

успешной социализации ребенка. В этих условиях социально-
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педагогическая деятельность в санаторной школе-интернате 

приобретает целенаправленный характер. 

Итак, анализ социально-педагогической работы с учащимися 

с особыми потребностями рассматривает позиции всех 

заинтересованных сторон, для экспертизы различных аспектов 

социально-педагогического процесса привлекаются 

администрация школы-интерната, учебно-вспомогательный 

персонал, работодатели и работающие специалисты. 
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кандидат педагогічних наук, 

викладач Рівненського Міжнародного економіко-гуманітарного університету 

імені академіка Степана Дем`янчука 

 

Прогресуючий розвиток системи національної інклюзивної 

освіти України характеризується багатьма гуманістично-

орієнтованими змінами, чільне місце серед яких належить 

удосконаленню суб’єкта педагогічного процесу. Тому в Законах 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Національна 
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Доктрина розвитку інклюзивної освіти України в ХХІ столітті» 

вдосконалення різних аспектів професійно-педагогічної 

діяльності вчителя визначено, як один із стратегічних пріоритетів 

освітньої галузі в нових умовах. При цьому розвиток саме 

комунікативної діяльності вчителя постає інтегруючим 

концентром розв`язання проблеми гуманізації й демократизації 

системи інклюзивної освіти нашої держави. 

Розв`язання цього завдання значною мірою залежить від 

рівня розвитку професійної комунікативної спроможності 

вчителя, яка визначає його здатність практично реалізовувати 

гуманістично-орієнтований підхід до організації навчально-

виховного процесу, що забезпечував би умови для повної 

реалізації особистісного потенціалу учня.  

Мета цієї статті полягає в обґрунтуванні теоретичних засад 

дослідження розвитку комунікативної діяльності вчителя в 

умовах гуманістично-орієнтованої інклюзивної освіти, а її 

завдання – а) аналіз існуючих наукових підходів до розв`язання 

проблеми; б) визначення основних положень дослідження.  

Радикальні зміни у змісті та характері педагогічної праці на 

основі нових економічних і політичних факторів, що визначають 

суспільний розвиток нашої держави, потребують педагогічного 

осмислення та науково-методичного обґрунтування відповідних 

форм і методів розвитку комунікативної діяльності вчителя. 

Рівень розвитку комунікативності учнів прямо залежить від рівня 

готовності вчителя її розвивати. 

У педагогічній і психологічній науках названа проблема не 

досліджувалась. Автори ряду кандидатських та докторських 

дисертацій лише опосередковано торкалися окремих її аспектів. 

Результати здійснюваного ними аналізу ми враховуємо в процесі 

дослідження. 

Однак, проблема педагогічного забезпечення розвитку 

комунікативної діяльності вчителя в умовах особистісно-

орієнтованої інклюзивної освіти науковцями практично не 

вирішувалася. Предметом дослідження ще не були педагогічні 

умови розвитку комунікативної діяльності вчителів 
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загальноосвітнього навчально-виховного закладу на засадах 

гуманістично-орієнтованої інклюзивної освіти. 

Узагальнення теоретичного й експериментального матеріалу 

із проблеми нашого дослідження, показує, що в педагогічній 

науці створена певна теоретична база з досліджуваної проблеми. 

Разом із тим, вивчення робіт, що відображають ідею розвитку 

комунікативної педагогічної діяльності (Ю. Бабанський, О. Бігіч, 

О. Запорожець, О. Мороз, П. Симонов, В. Семиченко, В. Ядов та 

ін.), дозволило нам вирізнити багато невирішених питань, а саме: 

відсутність єдиного розуміння суті комунікативної діяльності 

вчителя і методологічного підходу до розробки методики її 

діагностики; недостатньо повне уявлення про психологічний 

механізм розвитку комунікативної діяльності вчителя; 

недостатньо вивчені умови, що впливають на розвиток 

комунікативної діяльності; недостатність психолого-

педагогічних досліджень, що передбачають експериментальне 

обґрунтування методик розвитку комунікативної діяльності в 

умовах гуманістично-орієнтованої інклюзивної освіти. 

У нашому дослідженні важливо наголосити, що 

комунікативна діяльність сприймається, освоюється і 

відтворюється кожною людиною індивідуально, обумовлюючи її 

становлення як особистості і професіонала у взаємодії із світом 

матеріальних предметів і соціальних стосунків. Наш інтерес до 

цієї проблеми обмежується у вузькому сенсі як сфери духовного 

життя людей. Тому ми поділяємо міркування І. Зязюна про те, 

що трансляція культури від покоління до покоління передбачає 

освоєння нагромадженого людством досвіду і те, що культурна 

спадкоємність здійснюється не автоматично. Для її успішної 

еволюції дійсно необхідна організація стрункої і внутрішньо 

узгодженої системи виховання й інклюзивної освіти [2]. 

У системі реалізації гуманістично-орієнтованої інклюзивної 

освіти вчитель постає транслятором культури, яка передається не 

в процесі пасивного освоєння готової інформації, а в 

особистісному спілкуванні, тобто в спілкуванні з особою того, 

хто навчається, як із носієм нестандартних творчих устремлінь. 

Трансляція знань завжди передбачає співтворчість того, до кого 



 
 

 69 

вона спрямовується. Учитель, на думку І. Зязюна, має володіти 

розвиненою комунікативною діяльністю, яка детермінує 

сформовану якість особистості, що дає змогу суб'єкту [2, с. 71]: 

а) відчувати себе об'єктом культурно-історичного процесу; 

б) бути ерудованим, володіти знаннями різних галузей науки 

і мистецтва; 

в) діяти за межами вузькопрофесійних інтересів; 

г) бути конкурентоспроможним на освітньому ринку праці. 

На наш погляд, саме комунікативна діяльність суб'єкта 

багато в чому характеризує процес саморозвитку особистості. До 

основи цього циклічного процесу, з одного боку, покладено 

здібність індивіда до акумуляції знань, в результаті якої 

підвищується рівень набутих знань, а з іншого боку, – уміння 

будувати взаємозв'язки і проводити паралелі й асоціації між 

різними явищами і процесами. Під впливом внутрішнього 

духовного світу людини, завдяки її умінню синтезувати питання, 

проблеми, адресовані і до себе і до навколишнього світу, 

відбувається поєднання двох чинників і народжується нове для 

людини знання, що збільшує питому вагу багажу його знань, 

умінь, творчого потенціалу. 

Отже, підсумовуючи вищенаведене, маємо змогу зробити 

висновок про те, що рівень розвитку комунікативної діяльності 

характеризується наступними ознаками: 

а) обсягом знань із різних областей науки і культури, 

здатністю суб'єкта їх нагромаджувати; 

б) умінням проводити паралелі, знаходити асоціації і 

взаємозв'язки між різними галузями знань; 

в) схильністю до творчої діяльності з питань інклюзивної 

освіти, що виникають на базі наявних знань і побудованих 

асоціацій, прагненням шукати й уміння знаходити відповіді на ці 

питання, тим самим, збагачуючи свою духовну сутність і 

розвиваючи комунікативну діяльність. 

Як відомо, комунікативна діяльність вчителя, на відміну від 

будь-якої іншої професії, має освітню спрямованість у тому 

сенсі, що вона є не лише його особистісною якістю, але 

припускає наявність уміння (а головне бажання) транслювати 
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свої знання у галузі духовної культури і відчуття 

самовдосконалення. 

У межах нашого дослідження, поза сумнівом, цікавою є 

думка Є. Бондаревської, яка вважає, що вчитель, який володіє 

високим рівнем розвитку комунікативної діяльності [1, с. 40]: 

а) любить дітей, захищає їх права й інтереси, піклується про 

їх здоров'я і самопочуття, виявляє доброту і пошану до кожного 

школяра незалежно від успіхів у навчанні, відповідально 

ставиться до своїх виховних функцій, авторитетний серед дітей і 

батьків; 

б) розуміє психологію школяра, застосовує розумні вимоги 

до організації навчання і виховання, уміє аналізувати освітню 

ситуацію, причини неадекватної поведінки дітей, здатний 

схвалювати обґрунтовані рішення, передбачати їх соціальні 

наслідки; 

в) цікавиться наукою, володіє глибокими і різносторонніми 

знаннями з предмету, уміє самостійно обирати і розробляти 

оригінальні технології й індивідуальні програми навчання, 

викликає в учнів інтерес до навчання, добивається позитивних 

результатів у навчанні і розвитку дітей; 

г) творчо підходить до навчання і виховання, має 

індивідуальний педагогічний почерк, удосконалює систему 

власної (дидактичної, виховної, методичної) діяльності, має 

авторські методичні розробки, бере участь в інноваційній або 

науково-дослідній роботі, створює нові зразки педагогічної 

практики, надає методичну допомогу колегам в засвоєнні 

нововведень; 

д) у всіх ситуаціях педагогічної взаємодії виявляє високу 

культуру поведінки, здібний до етично-вольової саморегуляції, 

займається професійною самоосвітою і самовихованням, є 

зразком культурної людини. 

Найдієвішим чинником і стимулом підвищення рівня 

комунікативної діяльності є залученість вчителя до педагогічної 

творчості, інноваційної діяльності, дослідницького пошуку. 

У цьому контексті комунікативна діяльність вчителя, містить 

у собі великий резерв підвищення професійної майстерності 
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педагога, вдосконалення організації педагогічної діяльності і 

навчально-виховного процесу стосовно всіх педагогічних систем. 
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Дотримуючись рекомендацій Всесвітньої Саламанкської 

конференції і Всесвітньої декларації «Освіта Для Всіх», в яких 

наголошено, що інклюзія є одним із основних шляхів досягнення 

мети здобуття освіти людьми з особливими потребами, в 

багатьох країнах світу протягом останніх десятиліть відбулось 

реформування спеціальної освіти в інклюзивну [2, с. 124]. За 

кордоном проблематика вищої освіти молоді з особливими 

потребами почала звертати на себе увагу з кінця 1980-х років [7, 

с. 96], поступово зміщуючи акценти від проблем академічної 

успішності до використання гнучких технологій, визначення і 

вирішення різних потреб в процесі навчання студентів з 

особливими потребами [5, с. 37; 6, с. 94]. 

Серед наукових праць, присвячених проблемам вищої освіти 

молоді з особливими потребами варто виокремити ті, в яких 

висвітлені найбільш суттєві досягнення в роботі з абітурієнтами і 

студентами з особливими потребами.  
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Зокрема, на нашу думку, позитивної оцінки заслуговує досвід 

університету Карлсруе (Німеччина), в якому спеціально створено 

Центр по роботі зі студентами з особливими потребами. Цей 

функціональний підрозділ визначає рівень підготовленості 

абітурієнтів до навчання, здійснює профорієнтацію, надає 

необхідні консультації, проводить співбесіди, сприяє адаптації до 

студентського життя, подоланню можливих труднощів, інформує 

про індивідуальні технічні засоби навчання і можливості їх 

придбання. Важливо відзначити, що університет розпочинає 

роботу зі школярами ще за два роки до їх випуску. Для цього 

існує система «школа – університет», згідно з якою фахівці 

Центру виступають у школах з інформацією про університет, 

проводять дні відкритих дверей, організовують «круглі столи» з 

проблем навчання в університеті [3, с. 73]. 

У США забезпечення спеціальних умов для навчання 

студентів з особливими потребами у ВНЗ покладено на Відділ у 

справах інвалідів. Штат Відділу складається з постійних 

працівників, які організовують спеціальні умови для навчання, і 

тимчасових працівників, які безпосередньо надають послуги по 

створенню спеціальних умов. Кожен із постійних працівників 

займається певним видом діяльності (адаптація екзаменів, 

розробка та використання допоміжних технологій) або проводить 

роботу з певною категорією студентів з особливими потребами 

(якщо у ВНЗ навчається більше 1000 студентів-інвалідів). 

Тимчасові працівники виконують функції сурдоперекладачів, 

надають послуги в читанні, переписуванні. Спеціальні умови для 

студентів з особливими потребами Відділ у справах інвалідів 

забезпечує шляхом надання послуг чи сприяння наданню послуг 

іншими підрозділами ВНЗ [1]. 

Серед ВНЗ Росії певний досвід навчання молоді з 

особливими потребами набуто в Челябінському державному 

університеті. В цьому закладі функціонує Регіональний центр 

освіти інвалідів, в якому проходять до університетську 

підготовку майбутні студенти. Після успішного складання 

випускних іспитів їх зараховують в звичайні студентські групи, 

де вони навчаються на загальних засадах. Центр володіє 
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необхідними технічними засобами навчання. В ньому 

функціонує мультимедійний комп’ютерний навчальний клас, 

підключений до системи Інтернет, використовуються 

комп’ютери з синтезаторами мови, диктофони; студентів 

забезпечують повними конспектами лекцій на аудіокасетах, 

численними мультимедійними курсами і посібниками [4].  

Аналіз літератури та власний багаторічний досвід супроводу 

навчання студентів з особливими потребами дали підставу для 

розробки і практичної реалізації раціональних напрямів 

соціально-педагогічної роботи у ВНЗ інклюзивної орієнтації.  

Для організації і координації діяльності колективу у 

впровадженні інклюзивного навчання в структурі інституту 

створено Центр інклюзивного навчання (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Варіант структури Центру інклюзивного навчання 
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На рисунку показано варіант типової структури Центру 

інклюзивного навчання, в якому передбачені аудиторії для 

студентів з важкими порушеннями опорно-рухового апарату та 

вадами зору і слуху (1, 2, 3), функціонує відділення фізичної 

реабілітації (4), в якому створені можливості для надання 

широкого спектру оздоровчих і реабілітаційних послуг 

(лікувальна фізкультура, масаж, лазерна, ультразвукова та 

магнітотерапія, витягнення хребта на профілакторі Євмінова, 

дозоване комп’ютерне витягнення хребта, ДЕНАС-терапія та ін.), 

спеціально пристосований санвузол для користувачів 

інвалідними візками (5), адаптовані робочі місця для студентів з 

вадами зору і опорно-рухового апарату в бібліотеці (7), створено 

ресурсний кабінет (6), який забезпечує студентів 

індивідуальними і колективними технічними засобами навчання 

(слухові апарати і FM-системи для студентів з вадами слуху, 

слухомовний тренажер – для студентів з вадами мови, 

збільшуючі лупи, лупи з підсвітлюванням, лінзи для розгляду 

карт і малюнків, телевізійні збільшувачі для читання, електронні 

лупи, рельєфно-крапкова азбука Брайля для слабозорих).  

В штаті центру працює на постійній основі керівник центру, 

який направляє і аналізує діяльність підрозділу, заступник 

керівника, в обов’язки якого входить безпосередня робота з 

учасниками навчально-виховного процесу та координатор 

зв’язків абітурієнтів і студентів з особливими потребами з 

центром інклюзивного навчання. 

Команду фахівців Центру інклюзивного навчання складають 

найбільш досвідчені викладачі, які працюють на постійній основі 

на кафедрах і за професійним обов’язком суб’єктів закладу 

освіти інклюзивної орієнтації приймають участь у підвищенні 

інклюзивної компетентності учасників навчально-виховного 

процесу ВНЗ, готують навчально-методичну документацію з 

питань інклюзивного навчання, забезпечують участь викладачів 

профільних кафедр в професійній орієнтації і підготовці до 

вступу у ВНЗ абітурієнтів з особливими потребами, надають 

необхідні реабілітаційні послуги абітурієнтам і студентам за 

профілем діяльності. 
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У процесі індивідуальної роботи працівники Центру 

інклюзивного навчання з’ясовують наявність у студентів з 

особливими потребами труднощів у навчанні, їх психологічний 

стан, потреби в допоміжних засобах навчання, модифікації 

навчальних планів, мотивацію до навчання, характер 

вимогливості до себе, задоволення від отриманих знань. 

Взаємодія фахівців центру здійснюється за принципом 

роботи професійної команди з вирішення конкретних питань 

профільними спеціалістами і колегіальним винесенням 

узагальненого рішення стосовно форм і методів соціально-

педагогічної роботи та змісту індивідуальних програм супроводу 

інклюзивного навчання студентів з особливими потребами.  

Таким чином, створення в структурі ВНЗ інклюзивної 

орієнтації підрозділу для роботи з абітурієнтами і студентами з 

особливими потребами є важливою і необхідною умовою 

оптимальної організації соціально-педагогічної роботи і 

ефективного впровадження інклюзивного навчання. 
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Цивілізація досягла такого ступеня розвитку, коли 

подальший її рух уперед став повністю залежати від проблеми 

вдосконалення людини. Зараз наступив період, коли всебічний 

розвиток особистості стає не тільки її гуманним ідеалом, але й 

набуває характеру закономірного розвитку суспільства. 

Навчальна, трудова діяльність – природний стан кожної людини. 

У цих умовах матеріальна потреба самовираження спонукає 

особу активно включатися у всі вищеназвані види діяльності, а 

також і діяльність у сфері вільного часу. Яким є спосіб життя 

людей, таким є й спосіб використання вільного часу. Тому 

існують визначені історичні типи його використання. У кожну 

епоху виникають нові способи проведення вільного часу. У 

XX ст. з'явилися засоби масової інформації, які сприяли 

зростанню культурно-освітньої і суспільно-політичної діяльності 

людей. Розвиток сучасних засобів пересування спричинив появу 

масового туризму. Нещодавні традиційні заняття зникли або 

зникають (читання в сімейному колі, сільські вечорниці та ін.). 

Відбувається переворот у способі життя суспільства, побуті й 

відпочинку людей. Розширюється матеріальна база для 

проведення вільного часу, створюється індустрія дозвілля.  
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У зв'язку з розвитком науково-технічного прогресу 

простежується комп’ютеризація ЗОШ, доступ до Інтернету має 

майже кожна 10 сім'я в Україні. Статистика свідчить, що 

переважна більшість молодих людей проводить свій вільний час 

у соціальних мережах. Останнім часом непокоїть психологів те, 

що вік зареєстрованих користувачів таких сайтів за останні 2 

роки знизився до вікового бар'єру 7 років. Вже давно 

спостерігається тенденція до проведення вільного часу молоддю 

у віртуальному світі. А зараз це стало загрозливим і для дітей 

середнього та молодшого шкільного віку. За останні роки також 

широкого розповсюдження набули ігрові автомати та 

комп'ютерні ігри. Комп'ютерна, "кнопочна" гімнастика не 

формує потреби фізичного та морального розвитку дитини. 

Викликає сумнів і зміст комп'ютерних програм. Гра, як 

провідний вид діяльності у дитячому віці, повинна давати 

духовну поживу не тільки розуму, а й серцю [2; 4]. 

На жаль, сьогодні стан дитячої, підліткової дозвіллєвої 

діяльності такий, що практично випадає дуже важливий, з позиції 

сенситивних періодів у розвитку людини, щабель – засвоєння 

культурної спадщини. Це робить проблематичним змістовний 

духовний розвиток у наступних вікових періодах. Молоді люди 

виходять на наступний рівень засвоєння культури з недостатньо 

розвиненим естетичним смаком, абсолютно "неозброєними" 

необхідними навичками культури спілкування та поведінки. 

Отже, порушується спадкоємність у створенні та засвоєнні 

культурних цінностей. Тому більшість проблем у культурі 

молоді дуже часто приходять з більш ранніх періодів соціалізації. 

Сьогодні, поза всяким сумнівом, основні зусилля культурно-

дозвіллєвої сфери мають бути спрямовані на створення умов 

змістовного дитячого дозвілля. Стан сформованого ставлення до 

проведення дозвілля можемо простежити у віковій категорії, якій 

притаманний свідомий вибір дозвіллєвої діяльності на підставі 

ціннісних орієнтацій, засвоєних на попередніх етапах 

соціалізації.  

Організоване дозвілля збагачує особистість учня – відкриває 

світ духовно значущого дозвілля світової культури; дає 
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можливість почувати себе значущою особистістю, реалізувати 

себе в шкільному та подальшому житті, прилучати до творчості; 

зрозуміти соціальну значущість спілкування з однолітками, 

учителями, батьками; допомагає знайти захист від негативних 

явищ у сім’ї, навчанні, житті [3, с. 5]. 

Організоване дозвілля навчає учнів цінувати й 

організовувати свій вільний час, обирати заняття за інтересами, 

потребами, за їх значенням у житті; бути організатором себе та 

інших, лідером і підлеглим, творцем і виконавцем; жити серед 

людей, поважати їх індивідуальність, цінувати чужі інтереси, 

радіти успіху кожного, зберігати дружні зв’язки. Тому роль і 

значення дозвілля в житті людини є значними і важливе значення 

мають організаторські, творчі, цивільні та моральні якості 

фахівця, соціального педагога, який за професійним покликанням 

зобов’язаний ефективно організовувати культурно-дозвіллєву 

діяльність учнів ЗОШ. 

Для соціального педагога в художньо-творчій діяльності 

важливим є не тільки визначити мету виховання, а й віднайти 

адекватні форми та засоби для її досягнення. 

В.О. Сухомлинський писав: "Без наукового передбачення, без 

уміння закладати в людині сьогодні ті зерна, які зійдуть через 

десятиліття, виховання перетворилося б у примітивне 

наглядання, вихователь – у неграмотну няньку, педагогіка – у 

знахарство. Треба науково передбачати – у цьому суть культури 

педагогічного процесу" [1]. 

У сучасній педагогіці організатори позакласної роботи та 

соціальні педагоги, організовуючи дозвілля школярів, 

обов'язково використовують ігрову позицію. Ігрова позиція 

педагога тому перетворює гру на виховний чинник, що сприяє 

гуманізації взаємин "учитель – учень". Це основна функція 

ігрової позиції педагога, яка сприяє створенню творчої 

атмосфери [5].  

Пріоритет у дозвіллєвій роботі з учнями, підлітками та 

молоддю надається програмам, спрямованим на: організацію 

змістовного дозвілля підлітків та молоді, розвиток творчого та 

духовного потенціалу молоді в інтересах її становлення та 
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самореалізації, профілактику та попередження правопорушень, і 

негативних явищ у підлітковому та молодіжному середовищі, 

популяризацію здорового способу життя, підтримку талановитої 

молоді, сприяння професійній орієнтації та працевлаштуванню. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ 

ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ТА 

МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Березинець В.В. 

кандидат філософських наук, 

перший проректор з навчально-виховної роботи Хмельницького інституту 

соціальних технологій Університету «Україна» 

 

За останні роки в нашій державі та суспільстві визначилися 

позитивні тенденції в галузі соціальної політики стосовно дітей 

та молоді з обмеженими можливостями. Розроблено низку 

документів, згідно з якими державні структури, громадські 

об’єднання, залучаючи до цього приватні ініціативи, покликані 

здійснювати заходи, спрямовані не лише на охорону здоров’я 

населення і профілактику інвалідності, але й на створення умов 

для реабілітації інвалідів, задоволення їхніх інтересів, інтеграції 

в суспільство і професійну діяльність. Визначена необхідність 

розробки оптимальних шляхів і засобів впровадження 

інклюзивного навчання, формування нової філософії суспільства 

щодо позитивного ставлення до молоді з порушеннями 

психофізичного розвитку [1]. 

Досить ефективним механізмом реалізації державної 

політики і вирішення проблем інвалідів в Україні стали 

загальнодержавні і регіональні програми, які об’єднують усі 

зусилля різних відомств. Особливе місце в цьому списку посідає  

Державна типова програма реабілітації інвалідів, схвалена 

постановою Кабінету Міністрів України від 8.12.2006 р. № 1686, 

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 

06.10.2005 р. № 2961-IV, цільова Концепція ранньої соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів, схвалена постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.10.2000 р. № 1545 та Наказ міністерства 

освіти і науки України «Про затвердження Концепції розвитку 

інклюзивного навчання» від 01.10. 2010 р. № 912.  

Як зазначає вітчизняний науковець А.Й. Капська, – «… за 

останнє десятиріччя у розвитку української педагогічної науки 

досить помітними є пошуки ефективних підходів у технологіях 
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соціальної роботи. …Розкриття технологічного аспекту 

соціальної роботи передбачає не знайомство практиків з 

новітніми технологіями, а, перш за все, служить стимулом у 

пошуках умов і механізмів адаптації цих технологій у 

конкретному регіоні до конкретних клієнтів із врахуванням 

соціальних процесів, перспектив розвитку клієнта та визначення 

його місця у суспільстві» [2]. 

Інтеграція людини у відкрите суспільство – це по суті вища 

мета соціально-психолого-педагогічної реабілітації дітей та 

молоді з обмеженими функціональними можливостями, де за 

багатьма специфічними проблемами скривається 

загальнолюдська проблема становлення людини як особистості. 

Розгортання соціально-педагогічної роботи з дітьми та 

молоддю з особливими потребами щодо їхньої інтеграції 

потребує від суспільства сприяння створенню мережі 

реабілітаційних центрів для вказаних груп дітей та молоді та 

інтегрованих навчальних закладів. У таких реабілітаційних 

центрах особлива увага повинна приділятись соціалізації та 

профорієнтації завдяки профнавчанню, консультаціям з правових 

проблем та наданню конкретної допомоги з працевлаштування 

[3].  

Основою соціально-педагогічної діяльності є феномен 

допомоги, який проявляється в освітній, посередницькій та 

психологічній сферах. Особливість соціально-педагогічної 

роботи у закладах інклюзивної орієнтації полягає в об’єднанні 

зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу зі 

створенням єдиної системи кваліфікованого супроводу навчання 

дітей та молоді з особливими потребами. При цьому вивчаються і 

реально враховуються індивідуальні психологічні і фізичні 

характеристики об’єктів впливу і потенційні можливості 

позитивних результатів взаємодії молоді в процесі навчальної і 

поза навчальної діяльності. 

Виходячи з вищенаведеного можна виокремити такі загальні 

напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю з 

особливими потребами як: вивчення соціально-психологічного 

стану таких осіб; проведення соціально-педагогічних досліджень 
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особливостей соціалізації дітей та молоді з різними типами 

захворювань; побутова та соціальна реабілітація через залучення 

до інтегрованих форм навчання; проведення психологічного 

консультування дітей та молоді з обмеженими функціональними 

можливостями з особистісних та інших проблем; здійснення 

психолого-педагогічної корекційної роботи; розвиток 

потенційних творчих можливостей дітей та молоді; організація 

культурно-дозвіллєвої діяльності через проектування та 

впровадження різноманітних програм та форм роботи; 

здійснення профорієнтаційної роботи серед молодих людей з 

особливими потребами та допомога їм у здобутті вищої освіти; 

координація роботи з різними соціальними інститутами, що 

опікуються проблемами дітей та молоді з особливими потребами 

у суспільстві [4]. 

Отже, соціально-педагогічна діяльність є засобом оптимізації 

процесу соціалізації і виконує при цьому функції 

соціокультурної адаптації, профілактики дезадаптації, 

соціокультурної реабілітації, що посідає особливе місце у роботі 

фахівця соціальної сфери з дітьми та молоддю, які мають 

функціональні обмеження. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ГРУПОВОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ 

 
Білоус А.М. 

викладач кафедри правознавства Хмельницького інституту соціальних 

технологій Університету «Україна» 

 

Проблеми групової згуртованості є однією з найважливіших 

у розгляді особливостей формування малої групи. Йдеться про 

утворення і розвиток у групі таких зв’язків, які дають змогу 

зовнішньо задану структуру перетворити на психологічну 

спільність людей, на складний психологічний організм, що живе 

за своїми власними законами [3, с. 237]. 

Так, А. Лотт і Б. Лотт, які визначали згуртованість як таку 

групову властивість, що є похідною від кількості й сили 

взаємних позитивних установок членів групи. Автори 

відокремили групу змінних, які складають сукупність причин і 

наслідків симпатії, тобто міжособистісної атракції, згуртованості 

членів малої групи. 

На мою думку, слід зазначити, що перелічені чинники і 

наслідки згуртованості мають емпіричний, а тому багато в чому 

випадковий характер. Згуртованість у цьому разі постає як суто 

емпіричний феномен, чого, звичайно, недостатньо для пояснення 

причин єднання соціальної групи. Тлумачення згуртованості як 

переважно емоційного феномена міжособистісних стосунків 

властиве не тільки зарубіжним, а й деяким вітчизняним 

дослідникам (І.О. Донцов) [2, c. 197]. 

Важливо зауважити, що згуртованість як ціннісно-

орієнтаційна єдність розглядається у страто метричній концепції 

А.В. Петровського. Згідно з нею, вся структура малої групи 

ділиться на три прошарки. Перший прошарок – зовнішній рівень 

групової структури, де відокремлюються безпосередні емоційні 

міжособистісні відносини (емоційна єдність), тобто те, що 

традиційно вимірювалося соціометрією. Другий прошарок – 

дещо глибше утворення, яке позначається терміном «ціннісно-

орієнтаційна єдність» і характеризується тим, що відносини тут 

мають опосередкований спільною діяльністю характер. Стосунки 

між членами групи в цьому разі будуються не тільки на ґрунті 
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симпатій-антипатій, а на збігові ціннісних орієнтацій. І, нарешті, 

третій прошарок групової структури лежить ще глибше і 

передбачає ще більшу «включеність» індивіда до спільної 

групової діяльності. На цьому рівні члени групи поділяються цілі 

групові діяльності, тому його називають «ядром» групової 

структури, предметно-цільової єдністю. 

Згідно з цією моделлю, згуртованість як ціннісно-

орієнтаційна єдність – це характеристика системи внутрішньо-

групових зв’язків, яка показує міру оцінок, установок і позицій 

групи щодо об’єктів (осіб, завдань, ідей), найбільш значущих для 

групи загалом. Причому ціннісно-орієнтаційна єдність групи як 

показник її згуртованості зовсім не передбачає нівелювання 

особистості в групі, збігу оцінок і позицій членів групи у всіх 

відношеннях. Йдеться насамперед про зближення оцінок у 

підходах до цілей і завдань спільної діяльності. 

Групова згуртованість як характеристика міцності, єдності, 

стійкості міжособистісної взаємодії та взаємин у групі впливає на 

різні аспекти її життєдіяльності. А отже, дослідження 

взаємозв’язку згуртованості та продуктивності діяльності групи 

виявили, що лінійної залежності між ними не існує. 
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НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Бурлака О.В. 

вчитель-сурдопедагог Хмельницького спеціального загальноосвітнього 

навчально-виховного закладу  

«Школа – дитячий садок» для дітей з порушеннями слуху 

 

Сьогодні ми стоїмо на порозі кардинальних змін освітньої 

політики України стосовно навчання дітей з особливими 

потребами.  

Враховуючи світові тенденції розвитку освіти, в Україні все 

більшого поширення набуває спільна форма навчання та 

виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку та їх 

здоровими однолітками, що є основою їхньої інтеграції та 

соціальної адаптації. 

Між науковцями спеціальних галузей навчання ведеться 

дискусія, яка система освіти для дітей з особливими потребами 

найкраща: інклюзивна форма навчання чи навчання дітей у 

спеціальних закладах. 

Починаючи з 70-80 років в країнах Західної Європи (Італії, 

Австрії, Бельгії, Німеччини, Голландії, Швеції) виникла гостра 

потреба в реформуванні освітньої галузі. Це дало змогу дітям з 

особливими потребами отримувати освіту не лише в спеціальних 

загальноосвітніх закладах, а й навчатися поряд із здоровими 

однолітками. Впровадження інклюзивного навчання дало 

можливість усунути бар’єр між спеціальною та 

загальноосвітньою системами навчання та інтегруватися дітям з 

особливими потребами в середовище здорових однолітків в 

якому створені всі умови для навчання цієї дитини: налагоджені 

доброзичливі відношення з однолітками, до неї прикріплений 

дефектолог який разом з вчителем розробляє та впроваджує 

навчальну програму, дитина відвідує гуртки та бере 

безпосередню участь у позакласній роботі. 

Досвід роботи в країнах Західної Європи надає можливість 

поширювати інклюзивну форму навчання в інших країнах світу. 

Беручи приклад з цих країн, де поряд з спеціальними закладами 

почали впроваджувати інклюзивне навчання, з 1996 року 
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Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» впроваджує інклюзивну 

форму освіти в Україні. 

На сьогоднішній день в Україні на базі загальноосвітніх 

закладів вводиться інклюзивна форма навчання для дітей з 

особливими освітніми потребами. Слід зазначити, що під час 

впровадження інклюзивного навчання керівники та педагоги 

загальноосвітніх закладів повинні дотримуватися певних вимог, а 

саме:  

1. Врахувати різні потреби учнів та створити належні умови 

для дітей з особливими освітніми потребами – це 

переобладнання школи відповідно до потреб учнів. 

2. Визначити рівень готовності педагогів загальноосвітніх 
шкіл до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. 

3. Залучити до роботи шкільного практичного психолога, 

дефектолога, класного керівника для допомоги дітям з 

особливими освітніми потребами під час адаптації до умов 

навчального закладу. 

4. Переглянути відповідність методів та темпів навчання у 

класі з особливою дитиною. 

5. Забезпечити якісну освіту для всіх, без винятку учнів. 

6. Розробити індивідуальний навчальний план для дитини з 

особливими потребами, який створюється на основі навчальної 

програми загальноосвітньої школи та рекомендацій психолого – 

медико – педагогічної комісії.  

7. Проводити виховні заходи з метою залучення до 

навчального процесу усіх дітей.  

На жаль, вимоги які ставляться перед школою в процесі 

навчання особливої дитини в Україні не завжди виконуються на 

належному рівні. Під час навчання виникає певна кількість 

труднощів, які не завжди легко подолати. Залучення особливої 

дитини до навчання в інклюзивному класі вимагає певних зусиль 

від вчителя, класного керівника, обслуговуючого персоналу, 

учнів класу. На сьогодні у загальноосвітніх закладах нашої 

держави навчається велика кількість дітей з особливими 

освітніми потребами. Але слід врахувати, що навіть незначне 

порушення у дитини викликає певну низку труднощів, які її 
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потрібно долати на протязі кожного дня. Багато батьків 

намагаються віддати дитину у загальноосвітній заклад не 

розуміючи того, що навіть під час інклюзивної форми навчання у 

дітей з’являються певні труднощі які вони не можуть подолати 

самостійно, не говорячи вже про інтегроване навчання дітей з 

особливими освітніми потребами.  

Працюючи вчителем на базі загальноосвітнього спеціального 

закладу «Школа – дитячий садок» для дітей з порушенням слуху 

міста Хмельницького, я маю можливість спостерігати за дітьми, 

які раніше перебували у загальноосвітніх закладах. Як правило, 

такі діти були на індивідуальній формі навчання або інтегрували 

в клас здорових однолітків. Під час перебування у школі вони 

отримали певну психічну травму: були не комунікабельні, 

занадто сором’язливі, мали занижену самооцінку та погано 

володіли програмовим матеріалом. Процес адаптації дітей з 

порушеннями слуху до нашого закладу теж потребує певних 

зусиль з боку не лише самої дитини, але й з боку шкільного 

практичного психолога, вчителів та дітей нашого закладу. 

Незнання жестової мови, слабке володіння програмовим 

матеріалом та низька самооцінка створюють певний бар’єр між 

дитиною та вчителями і учнями нашого закладу для подолання 

яких потрібен час та зусилля як з боку вчителів та однолітків, так 

і з боку самої дитини. Період адаптації на базі нашого закладу в 

кожної дитини проходить по-різному, але на користь дитини. 

Вже в перші три місяці перебування дитини в нашому закладі 

можна відмітити певні позитивні зрушення: дитина стала більш 

спокійною та впевненою у власних силах, що допомагає 

надолужити навчальний матеріал який з тих чи інших причин 

був не засвоєний або мало засвоєний дитиною; за допомогою 

жестової мови, яку вона опановувала, поступово налагоджуються  

зв’язки з іншими дітьми, з’являються спільні інтереси. Адаптація 

дітей з порушеннями слуху у спеціальні заклади теж має свої 

плюси – підготовка їх до життя в суспільстві дітей з 

порушеннями слуху, спільне навчання у вищих навчальних 

закладах в групах глухих, створення сімей тощо.  
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Аналізуючи вищесказане можна зробити висновки, що у 

зв’язку з низьким економічним та соціальним рівнем населення 

впровадження інклюзивної форми навчання викликає певні 

труднощі у поширенні її на території України, хоча надає 

переваги у можливості швидкого інтегрування в суспільство, а 

також недоліки – дитина позбавляється спілкування зі своїми, 

такими як і вона однолітками, що створює бар’єр між ними. 

Адже не всі діти можуть повністю себе реалізувати у суспільстві 

(наприклад, проблеми під час створення сім’ї). 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ В УМОВАХ  

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 
Воробель Г.М. 

директор Хмельницького спеціального загальноосвітнього навчально-

виховного закладу «Школа-дитячий садок» для дітей з порушенням слуху, 

аспірант НАПН України 

 

У зв’язку з посиленням уваги української громадськості та 

батьків нечуючих дітей до проблем якості навчання і виховання 

та у зв’язку з уведенням інклюзивного навчання, виникла 

необхідність визначення цілеспрямованих дій відповідних 

державних і недержавних структур щодо забезпечення 

сприятливих умов для їхнього навчання, виховання, реалізації 

особистісного потенціалу в умовах дитиноцентризму. 

Згідно з медичною статистичною звітністю дитяча 

інвалідність, навіть на фоні зменшення народжуваності, має 

тенденцію до зростання. Загальний показник дитячої інвалідності 

за ці роки зріс в Україні до 30 %. 

Втрата слуху, глухота, є фізичною вадою, яка спричиняє 

низку медичних, освітніх та соціальних питань, вирішення яких 

потребує значних витрат та професійного підходу з боку 
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державних та інших організацій, що займаються цією 

проблемою. 

За світовою статистикою біля 0,2 % дітей народжуються із 

повною чи частковою втратою слуху, ще 0,5 % набувають її в 

перші роки життя через генетичні розлади, травми, інфекційні 

захворювання, застосування для лікування ото-токсичних 

препаратів та інше. 

Глухота не веде до зниження інтелекту, він є збереженим, але 

розкрити його можливості, задіяти його можна лише при 

створенні для таких груп дітей спеціальних, особливих умов 

розвитку (життя, побуту, освіти). Це можна зробити в ранньому 

віці в умовах сім’ї, якщо навчити батьків спеціальним методам 

виховання, і в умовах спеціалізованого навчального закладу. 

Завдання інклюзивної освіти – це досягнення повної 

освітньої інтеграції, створення умов для дітей з особливими 

потребами серед здорового середовища однолітків і 

толерантного відношення до них вчителів, однолітків. У нас це є? 

Сучасні світові принципи навчання та виховання дітей з 

вадами слуху та інших інвалідів наполягають, щоб сім’я, батьки 

були максимально залучені до процесу навчання та реабілітації 

як повноправні та необхідні учасники. По-перше, вони є 

зацікавленою стороною у результатах навчання і можуть сприяти 

його успіху у різних формах. По-друге, постійний контакт з 

родиною забезпечує кращу соціалізацію в сім’ї та суспільстві. В 

той же час, об’єктивно, якісні результати навчання та виховання 

легше забезпечити, коли діти з однаковим дефектом навчаються 

разом, з ними займаються кваліфіковані спеціалісти. 

Гарним прикладом впровадження інклюзивної освіти є Італія, 

Австрія, Бельгія, Голландія, Швеція, Німеччина, Польща. Там 

освітня система побудована так, що законом передбачено певну 

свободу в організації освітніх закладів, усунення бар’єрів між 

спеціальною та загальною системою освіти, апробовані моделі 

спільного навчанні дітей з особливими потребами разом із своїми 

однолітками. З кожною дитиною працюють за індивідуальним 

навчальним планом, що є основним документом, який вміщує 

інформацію про стан здоров’я дитини і послуги, які повинна 
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отримати дитина. Учні інтеграційних класів беруть участь у 

житті школи. Кожна установа має реабілітолога з розрахунку 1 

ставка на 1 дитину і методиста з інклюзивного навчання. Вчителі 

загальноосвітніх шкіл отримують додаткову освіту.  

У нас нині на тлі зменшення учнів у загальноосвітніх школах, 

зростає кількість дітей з порушенням слуху в цих закладах. 

Чуючі батьки є палкими прихильниками інклюзивного та 

інтегрованого навчання. 

Але помістити дитину з порушенням слуху в 

загальноосвітню школу – це не означає, що це інклюзія. 

Потрапивши в так зване інклюзивне середовище, яке може бути 

позитивним для інших категорій дітей із особливими потребами, 

але негативне для дітей з порушенням слуху, дитина зазнає 

різноманітних проявів дискримінації серед чуючих однолітків і 

вона ізольована від нечуючих однолітків, що дуже негативно 

впливає на психічне здоров’я і гальмує розвиток дитини. 

Загальноосвітні навчальні заклади сьогодні не готові до 

прийому дітей з порушенням слуху. Треба облаштувати школи 

спеціальною апаратурою, забезпечити їх навчально-методичною 

літературою, відповідними кадрами. За останні роки фахівці 

Н.Д. Шматко, Т.В. Пелимська, Ф.Ф. Рау, Е.І. Леонгард 

проводили дослідження про можливості глухої дитини 

відвідувати масові школи разом із здоровими однолітками і 

прийшли до висновку, що інклюзивне та інтегроване навчання не 

може забезпечити глухій дитині міцну мовну базу без участі 

кваліфікованих спеціалістів та без спілкування біологічною 

(жестовою) мовою. Напрошується висновок – дійсно при такому 

навчанні неможливо забезпечити якісну освіту. 

Інклюзія не має єдиного чіткого визначення стосовно дітей із 

порушенням слуху і це поняття на сьогоднішній день ще не 

вироблено. У багатьох країнах відбувається досить 

незбалансований і суперечливий підхід у сфері інклюзивного 

навчання дітей з порушенням слуху. 

Повна інклюзія для дітей з порушенням слуху – це повністю 

організоване забезпечене навчання жестовою, усною і писемною 

мовою відповідними кваліфікованими спеціалістами, 
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переобладнання масових шкіл з точки зору слухового режиму, 

звукоізоляція, індивідуальне слухопротезування, FM-системи, 

звукопідсилююча апаратура парного та загального користування 

та використання мультимедійних засобів – тоді це дозволить 

дитині розвинути свій навчальний, соціальний і емоційний 

потенціал. 

Слід чітко усвідомити, що глухі діти мають рівні права у 

здобуванні освіти та доступу до інформації, що робить нечуючу 

дитину особливою і дає змогу легко адаптуватись у чуюче 

середовище. 

В Україні налічується 58 шкіл-інтернатів і 1 спеціальний 

загальноосвітній навчально-виховний заклад «Школа – дитячий 

садок» для дітей з порушенням слуху для глухих та 

слабочуючих. Решта дітей із незначним, або компенсованим 

зниженням слуху, відвідує звичайні загальноосвітні школи. 

Статистика їх кількості не ведеться, частина батьків приховує, 

що дитина має зниження слуху, частина не знає про це. В 

останній час значна кількість дітей, що має навчатися у 

спеціалізованому закладі, відвідує «звичайну» школу. 

Як правило, такі «домашні» діти не всі користуються 

слуховими апаратами, не отримують належну допомогу від 

логопедів, сурдопедагогів, вчителі не звертають на цих дітей 

уваги, відносячи їх до розряду «безнадійних». 

Батьки вирішують за них, це – вибір дошкільного та 

шкільного освітнього закладу, роблять кохлеарну імплантацію з 

надією на можливе часткове відновлення слуху, а можливі 

ускладнення після хірургічної операції (пошкодження лицьового 

нерву), чи просто причепити за вухо слуховий апарат, або навіть 

відмовитися від дитини як від неповносправної (є і такі випадки). 

Починаючи виховувати і навчати дитину з порушенням слуху, 

батьки повинні зробити найважливіший вибір – вибір методики 

навчання. Від даного рішення залежатиме вся подальша доля 

маленької безпорадної дитини, яка повинна стати справжньою 

людиною, повноцінною розвиненою особою. 

На сьогоднішній день існують різноманітні методики 

навчання глухих і приглухуватих дітей. Для того щоб зробити 
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свій вибір, батькам необхідно відповісти на ряд питань: яким я 

хочу бачити свою дитину в майбутньому?; як я хочу 

спілкуватися з нею?; яких друзів я хочу бачити поряд з своїм 

малюком?; у якій школі вчитиметься моя дитина?; яку професію 

він зможе вибрати?; де працюватиме?; як він житиме без нас? 

Але найголовніше питання, на яке всі батьки повинні відповісти 

(і перш за все самим собі), – скільки сил душевних, фізичних і 

матеріальних я зможу витратити на виховання і навчання свого 

нечуючого малюка? Лякаючись слів «спеціалізований інтернат», 

батьки кажуть: «Нехай моя дитина буде як всі», і віддають своїх 

дітей у загальноосвітні школи. Тут, зазвичай, здорові однолітки 

глузують зі своїх нечуючих однокласників, а вчителі приділяють 

їм або надмірну жалісну увагу, або ж взагалі вважають 

неспроможними до нормального навчання на загальному рівні, 

відносячи глухих та слабочуючих хлопців та дівчат до категорії 

«педагогічно покинутих». І лякаючись того, що з доньки чи сина 

з вадами слуху у дворі глузуватимуть сусідські підлітки, 

більшість батьків тримають своїх дітей вдома «під замком», чи 

просто за можливості не забирають їх зі спеціалізованого 

навчального закладу на вихідні, що породжує величезний 

інформаційний та емоційний вакуум в «заручників», що 

негативно відображується на їх подальшій соціалізації. 

Наш заклад ЗНВЗ «Школа – дитячий садок» для дітей з 

порушенням слуху за навчальною програмою – це 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступеня (базова середня освіта). 

Після її закінчення видається атестат про повну середню освіту, 

що дає право на спробу до вступу в університет на загальних 

підставах. 

Тому окремої уваги заслуговує позитивний досвід нашого 

закладу, де особлива роль приділяється системі соціального 

захисту дітей з особливими потребами, яка б задовольняла 

потреби кожної дитини. 

Ми працюємо за моделлю збереження родинних зв'язків, 

дітей і батьків, де сім'я вважається основною ланкою суспільства. 

Дитина має навчитися спілкуватися в родині та поза нею. А 

головний фактор – це співпраця з сім'єю, щоб сім'я максимально 
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була залучена до процесу навчання та реабілітації дитини як 

повноправного та необхідного учасника. Коли дитина 

знаходиться в близькому їй біологічному оточенні, вона краще 

адаптується, більш впевнена в собі. 

Головна наша мета – це "м'яка" адаптація наших 

випускників, підготовка їх до самостійного життя і до інтеграції 

в суспільство, та взаємозв'язок з закладами різних форм і рівнів, 

починаючи від дитячого садка і до першого робочого місця, або 

професійно-технічного чи вищого навчального закладу. 

Заклад – це простір життя дитини; тут вона не готується до 

життя, а живе. І тому вся діяльність навчального закладу 

вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як 

творця й проектувальника життя, гармонізації й гуманізації 

стосунків між учнями й педагогами закладу, родиною. Ідея 

самоцінності дитинства, діалогу, компетентного вибору 

особистого життєвого шляху – ось що найважливіше для нас. 

Головним завданням педагогічного колективу є забезпечення 

всебічного розвитку особистості учня, соціальна адаптація та 

інтеграція дитини-інваліда в суспільство, виховання дитини 

через співпрацю школи та сім’ї. З метою покращення та 

підвищення результативності навчального процесу, надання 

якісних освітньо-виховних та корекційних послуг, педагоги 

закладу постійно удосконалюють форми та методи роботи з 

дітьми. На своїх уроках використовують інформаційно-

комунікаційні технології. 

В закладі функціонують кабінети: 

 корекційно-відновлювальної роботи; 

 спортивний зал; 

 музико-ритмічних занять; 

 обслуговуючої праці; 

 комп’ютерний клас; 

 медичний кабінет; 

 бібліотека; 

 кабінет психолога. 

Кабінети забезпечені спеціальними засобами навчання для 

дітей з порушенням слуху. Кожна дитина має індивідуальний 
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слуховий апарат, класи обладнані мобільними FM-системами 

загального користування. 

Центром спеціально організованої корекційної роботи є 

слухові кабінети, де проводяться фронтальні та індивідуальні 

заняття. Як допоміжний засіб використовується програма 

«Видима мова» на базі комп’ютера, а також надається 

консультативно-методична і практична допомога педагогічним 

працівникам та батькам. 

Учні закладу отримують загальну середню освіту та 

допрофесійну освіту при міжшкільному навчально-курсовому 

кабінеті. 

Досягненнями учнів є призові місця на конкурсах: 

 Всеукраїнський конкурс «Ерудит» – серед учнів 

загальноосвітніх закладів для дітей з вадами слуху. 

 Конкурс «Повіт у себе» – з художньої самодіяльної 

творчості у різних номінаціях. 

 Конкурс юних фотографів серед шкіл міста 

Хмельницького. 

У тісному взаємозв’язку з навчанням проводиться виховна 

робота, де учні беруть участь та реалізовують свої здібності в 

різноманітних виховних заходах шкільного, міського та 

Всеукраїнського рівнів серед дітей з особливими потребами. 

З метою формування здорового способу життя та корекції 

вад фізичного розвитку педагоги закладу у тісному взаємозв’язку 

з тренерами обласного центру з фізичної культури і спорту 

інвалідів «Інваспорт» проводять реабілітаційні та оздоровчі 

заходи. Учні відвідують різні спортивні секції (шахи, теніс, 

плавання, легка атлетика, боротьба), як результат посідають 

призові місця на Всеукраїнських спортивних змаганнях. 

На рівні із учнями загальноосвітніх закладів учні з 

порушенням слуху брали участь у зовнішньому незалежному 

оцінюванні. Із 6 випускників 2010 року на підставі результатів 

ЗНО 3 учні вступили у вищі навчальні заклади. 

За останні 5 років наша школа випустила 37 випускників. Із 

них вступили у вищі навчальні заклади 16,2 %, коледжі – 24,4 %, 

ПТУ – 32,3 %, працевлаштовано – 27,1 %. 
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Виховання особистості має спиратися на певний виховний 

ідеал. Тому модель учня-випускника, створена вихователями, є 

основою системи позаурочного виховання. 

На досягнення виховного ідеалу спрямована уся система 

виховної роботи. Ми прагнемо, щоб виховний процес був 

комплексним, конструктивним. 

Найважливішою умовою цілеспрямованого розвитку 

старшокласників вважаємо створення гуманістичної виховної 

системи, метою, суб'єктом і результатом якої є особистість 

дитини. Така система – результат спільних зусиль педагогів, учнів 

та їхніх батьків. 

Найголовніше педагогічне завдання – зробити учнів своїми 

соратниками, союзниками, ми розуміємо, що учнівський та 

педагогічний колективи – то єдине ціле. 

Педагогічний колектив прагне, щоб школа стала улюбленим 

місцем для учнів, де вони могли б не лише вчитися, а й жити 

повноцінним духовним та соціальним життям. Пам'ятаєте слова 

В. Сухомлинського: "Школа – це тонкий і чутливий музичний 

інструмент, який творить мелодію людської гармонії, що впливає 

на душу кожного вихованця, але творить лише тоді, коли цей 

інструмент добре настроєний"? 

Заклад працює, впроваджуючи сучасні інноваційні 

сурдопедагогічні технології, інтерактивний та особистісно-

орієнтований методи, працюємо диференційовано, індивідуально 

за адаптованими програмами. Ми шукаємо нестандартні підходи, 

способи, прийоми, методи вирішення проблем і черпаємо їх з 

джерел педагогічної спадщини, досвіду В.О. Сухомлинського, 

Ш.О. Амонашвілі, С.М. Лисенкової та ін. 

Знаючи психофізичні особливості кожного учня, психолог 

школи надає певну допомогу.  

Завдяки вчасному «ранньому втручанню» та опануванню 

мовленням на ранніх стадіях розвитку та розуміння мови 

оточуючих при допомозі слухових апаратів можлива адаптація 

дітей з порушенням слуху в середовище здорових однолітків. 

Якщо грамотно підійти до цього питання без шкідливої 
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риторики, спираючись на міжнародний досвід, вивчаючи і 

адаптуючи його для України, тоді успіх можливий. 
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Обмеження життєдіяльності особи виявляється у повній або 

частковій втраті ним здатності здійснювати самообслуговування, 

пересування, орієнтацію, спілкування, контроль за своєю 

поведінкою, а так само займатися трудовою діяльністю. 

При аналізі розвитку підлітків з особливими потребами 

виділяють дві групи симптомів (первинного та вторинного 

порушення) аномального розвитку спричиненого певною вадою. 

Первинні порушення, безпосередньо випливають з 

біологічного характеру хвороби. У виникненні первинної вади 

виділяють пренатальний (до народження) і постнатальний (після 

народження) онтогенез. 

Вторинні порушення виникають в процесі соціального 

розвитку дитини інваліда. Вторинна вада, є основним об'єктом 

психологічного вивчення і корекції при аномальному розвитку. 

Механізм виникнення вторинних вад різний. 

У підлітків з обмеженими можливостями найважливішою 

складовою частиною первинної та вторинної вади може 

проявитися психічний онтогенез, тобто психічний розвиток 

індивіда. Найбільш інтенсивний психічний онтогенез припадає 

на дитячий і підлітковий вік, коли формуються окремі психічні 

функції й особистість. 

Фізичний недолік, хвороба відіграють істотну роль у 

розвитку особистості. Життєва ситуація важкої хвороби може 
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спотворити «звичайний» шлях розвитку. Дитина, розвиток якої 

ускладнено вадою, – не є просто менш розвиненою, ніж його 

нормальні однолітки, але інакше розвиненою. Дитина з вадами 

представляє якісно відмінний своєрідний тип розвитку. Процес 

розвитку дитини з вадами двояким чином соціально-

обумовлений: соціальна реалізація вади (почуття малоцінності) є 

одна сторона соціальної обумовленості розвитку; соціальна 

спрямованість компенсації на пристосування до тих умов 

середовища, що створені і склалися в розрахунку на нормальний 

людський тип, складає її другу сторону» [1, с. 38]. 

Усвідомлення людиною своєї тілесної сутності (включає 

усвідомлення схеми тіла, зовнішності, статевої приналежності) 

являє собою такий же пізнавальний процес, що і пізнання 

об'єктів зовнішнього світу та інших людей. Цей процес завжди 

опосередкований потребами, відносинами суб'єкта як 

особистості, в силу чого самосвідомість є складною динамічною 

єдністю знання і відносини, інтелектуального і афективного. 

Якщо підліток має видимі фізичні недоліки, почуття 

неповноцінності буде посилюватися, оскільки зовнішній вигляд 

його суттєво впливає на самооцінку. Підлітковий вік сам по собі 

є перехідним, критичним, оскільки вносить певний розлад у 

фізичному і психічному розвитку, і може викликати різні 

нервово-психічні відхилення. 

Так, навіть у здорових підлітків нерідко спостерігаються 

коливання настрою, порушення поведінки, підвищена 

збудливість, прагнення до асоціальних форм поведінки. При 

наявності яких-небудь відхилень дисгармонія підліткового віку 

проявляється більш різко і стійко, ускладнюючи адаптацію 

підростаючого людини в суспільстві. У підлітків з обмеженими 

можливостями в цей час виникають труднощі в навчанні через 

погіршення уваги, пам'яті, втрати інтересу до навчання. Більш 

складні переживання виникають у віці від 12 до 18 років. Саме в 

цьому віці підліток нерідко впадає в депресію, його мучать 

страхи, тривога за своє майбутнє. Характерними формами 

поведінки в даному випадку можуть стати, або відхід у свої 
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власні переживання, замкнутість, або негативна манера 

поведінки. 

Одна з найголовніших потреб підліткового віку є потреба в 

спілкуванні з однолітками, яких не можуть замінити батьки. 

Ізольованість від широкої громадської середовища, брак 

контактів у зв'язку з хворобою посилюють почуття самотності. 

Така тривала вимушена «самотність» може привести до трьох 

наслідків: до вторинної затримки психічного розвитку внаслідок 

неможливості накопичення необхідного пізнавального і 

сенсорного досвіду; розвитку рис тормозимості і аутизму; до 

ранньої десоціалізації [2, с. 176]. 

Для підлітка з особливими потребами дружнє спілкування з 

нормальними однолітками безцінне. Воно попередить 

виникнення почуття власної неповноцінності, ущербності, що 

викликаються зазвичай штучно створюваної ізоляцією від інших 

дітей і підлітків, позитивно позначиться на загальному 

емоційному і розумовому розвитку. Постійна взаємодія тільки з 

дорослими збіднює духовне життя дитини, не дає йому 

можливості реалізувати природні дитячі інтереси і прагнення 

дружити з однолітками [3, с. 38]. 

Розвиток самосвідомості, відкриття свого внутрішнього світу 

– процес складний, що викликає багато тривожних, драматичних 

переживань. Підліток, який страждає недугою, переживає це 

подвійно, усвідомлення своїх обмежених можливостей формує у 

нього низьку самооцінку, а це в свою чергу, породжує почуття 

невпевненості в собі. 

В результаті певних вад між людиною з особливими 

потребами та її соціальним оточенням будується певна взаємодія. 

Вада часто залишає людину з особливими потребами на свавілля 

оточення. Людина з особливими потребами значно більше 

залежить від емоційних і виховних відносин середовища, ніж 

нормальний здорова людина. Допомога підлітку з обмеженими 

можливостями повинна бути спрямована головним чином на 

виховання її самостійності, як можна меншої залежності від 

оточення, на представлення можливостей для трудової та 

соціальної інтеграції. 
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У зв'язку з цим основними психологічними умовами 

соціальної адаптації підлітка з обмеженими можливостями 

можуть бути усвідомлення їх реального стану справ і адекватна 

самооцінка, емоційна врівноваженість, адекватні міжособистісні 

відносини і знаходження своєї професійної ніші на ринку праці 

та зайнятості. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ МОЛОДІ З ОБМЕЖЕНИМИ 

ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В СОЦІУМ 

 
Клопота О.А. 

соціальний педагог Запорізького багатопрофільного ліцею № 99, 

аспірант кафедри соціальної педагогіки і керування  

Запорізького національного університету 

 

Необхідність інтеграції в соціум осіб з обмеженими 

можливостями обумовлює низка чинників. По-перше, це – 

об’єктивні закони функціонування суспільства, яке потребує 

гомогенності своєї структури. По-друге, потреба у ній все у 

більшій мірі усвідомлюється самою молоддю з обмеженими 

фізичними можливостями, особливо на етапі її переходу до 

самостійного життя. По-третє, приєднання України до Конвенції 

ООН про права інвалідів, що вимагає відповідальності за 

дотримання її норм перед світовим співтовариством. 
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Процес інтеграції заснований на взаємодії людини із 

соціальним середовищем на різних його рівнях, тобто – на 

взаємній активності як людини, яка прагне соціального 

включення, так і суспільства (на різних його рівнях). Від 

включення в суспільну діяльність залежить як соціально-

психологічний комфорт особистості, так і комфорт та 

благополуччя усього суспільства.  

Педагогічний зміст «інтеграції в соціум», полягає у 

підготованості молоді до засвоєння норм і правил життя у 

суспільстві, адекватної інтерпретації соціальних стосунків, 

самоорганізації у досягненні мети, активної реалізації своїх 

потенційних можливостей в умовах наявності мережі 

недержавних структур, системи підготовки й формування 

суспільної думки.  

«Соціально-педагогічна реабілітація дітей-інвалідів в соціумі 

заснована на створенні умов, які: збагачують їх суб'єктивний 

досвід; актуалізують їх потребу у використанні всіх внутрішніх 

сил …для продуктивного вирішення проблем, що виникають; 

стимулюють до вибору оптимального шляху соціалізації…, 

полягає у тому, аби забезпечувати інтеграцію дітей-інвалідів в 

соціум... і означає процес і результат надання їм прав і реальних 

можливостей брати участь у всіх видах і формах соціального 

життя, нарівні і разом з іншими членами суспільства в умовах, 

що компенсують відхилення» [1, с.107-108].  

Метою «соціально-педагогічного забезпечення» [2] стає 

створення умов для підвищення ефективності інтеграції в соціум 

молоді з обмеженими фізичними можливостями, через виявлення 

і оптимізацію впливів різноманітних чинників соціального 

середовища, розробку і впровадження ефективних методів і 

засобів соціально-педагогічної діяльності щодо даної категорії 

молоді. 

До теоретико-пізнавальних функцій соціально-педагогічного 

забезпечення тут можна віднести: міждисциплінарне 

дослідження основ інтеграції в соціум; визначення шляхів і 

засобів подолання наявних проблем; виявлення характеру впливу 

зовнішніх і внутрішніх факторів, які обумовлюють ефективність 
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даного процесу; розробка програм підвищення готовності до 

інтеграції як молоді з обмеженими фізичними можливостями, так 

і соціального середовища. 

Серед прикладних функцій – консолідація ресурсів різних 

соціальних інституцій; впровадження сучасних технологій 

соціально-педагогічної роботи з підвищення готовності до 

інтеграції як самої молоді, так і представників соціального 

середовища; розробка й реалізація спільних з різноманітними 

соціальними інституціями проектів з оптимізації умов інтеграції. 

Визначимо основні  напрями даної соціально-педагогічної 

діяльності:  

а) аналіз, узагальнення, поширення передового світового 

досвіду подолання наявних бар’єрів і ускладнень, а також 

нормативно-правових основ соціально-педагогічного 

забезпечення інтеграції; організація семінарів, конференцій, 

громадських заходів, спрямованих на вирішення проблем 

інтеграції молоді з обмеженими фізичними можливостями; 

б) сприяння узгодженості дій різних соціальних інституцій - 

органів влади, соціальних служб, громадських організацій, 

комерційних структур, ЗМІ на основі комплексного підходу, а 

також міждисциплінарності й міжвідомчості; 

в) дослідження біопсихосоціальних особливостей даної 

категорії молоді; психологічна, правова, соціально-педагогічна 

просвіта і корекція; формування відповідального відношення до 

власного життя, успішної самореалізації та самоствердження в 

широкому соціумі; 

г) розробка й реалізація форм і методів подолання 

негативних стереотипів суспільного сприйняття людей з 

інвалідністю через популяризацію знань про дану соціальну 

групу, особливості її проблем і засобів їх подолання, потенційні 

можливості самореалізації у різних сферах життєдіяльності 

суспільства. 

Отже, соціально-педагогічне забезпечення передбачає 

консолідацію наявних ресурсів соціального середовища, що 

зрештою приведе не до пристосування, а до самореалізації 

молодої особи з обмеженими фізичними можливостями, 
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розширення її соціальних зв'язків і підвищення соціального 

статусу, створення реальних передумов інтеграції в суспільство. 

Має включати: педагогізацію і гуманізацію соціального 

середовища; створення умов для самореалізації й подолання 

наслідків дефекту; розробку і реалізацію комплексу соціально-

педагогічних заходів з корекції особистісного розвитку й 

створення умов і можливостей для самореалізації у суспільному 

житті; інтеграцію зусиль різних соціальних інституцій; 

організацію системи надання довідково-інформаційних послуг з 

питань правового забезпечення й професійної підтримки 

фахівців; формування соціально-правової культури суспільства, з 

опорою на вітчизняні й міжнародні правові документи; 

здійснення дієвого нагляду за дотриманням законодавчих норм 

на різних соціальних рівнях; науково-дослідницьку і 

волонтерську діяльність, розвиток міжнародного 

співробітництва. 
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ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У ВИЩИХ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
Ковальська В.С. 

старший викладач кафедри правознавства Хмельницького інституту 

соціальних технологій Університету «Україна» 

 

Рівень культури та цивілізації будь-якого суспільства 

значною мірою визначається його ставленням до маргінальної 

групи населення, зокрема до дітей з обмеженими 

функціональними можливостями, їхніх сімей тощо. В умовах 

економічної нестабільності та кризового стану складових 

гуманітарної сфери, діти з обмеженими функціональними 

можливостями виявилися найбільш незахищеною категорією 

населення. 

Актуальність теми обумовлена тим, що інвалідність у дітей 

суттєво обмежує життєдіяльність, викликає труднощі у 

спілкуванні, придбанні професійних навиків внаслідок чого 

призводить до відокремлення від соціуму.  

Засвоєння такими дітьми соціального досвіду та включення 

їх в існуючу систему суспільних відношень є однією з головних 

задач суспільства, громадських організацій та держави в цілому.  

До вирішення даної проблеми необхідний комплексний 

підхід, зокрема застосування додаткових заходів (спеціальні 

програми, центри по реабілітації, учбові заклади тощо). Розробка 

цих заходів повинна базуватися на знанні закономірностей, 

задач, сутності процесу соціалізації. 

На практиці соціалізація дітей з обмеженими можливостями 

найбільш повно проявляється в соціальній реабілітації, яка є 

складним процесом, що потребує переорієнтації, і насамперед – у 

напрямі розробки методології і методики соціально-педагогічної 

та психологічної моделі соціальної роботи. Специфіка такого 

підходу викликає необхідність суттєвих змін у ставленні до 

дітей-інвалідів, які потребують не тільки матеріальної, 

фінансової, гуманітарної підтримки, а й належних умов для 

актуалізації своїх здібностей, розвитку особистих якостей і 
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потреб у соціальному, моральному і духовному 

самовдосконаленні. 

Сутність соціально-педагогічної реабілітації полягає у 

створенні таких умов для саморозвитку людини, в результаті 

яких виробляється активна життєва позиція особистості. 

Огляд літератури дозволяє стверджувати, що  особливості  

соціалізації дітей з обмеженими функціональними можливостями 

надзвичайно складний та багатогранний процес. 

Упродовж кількох років в Україні ведеться цілеспрямований 

пошук засобів та способів «включення» (інклюзії) дітей з 

особливими потребами в загальноосвітні, спеціалізовані та вищі 

навчальні заклади. Досягнути цього можна лише шляхом 

формування позитивної громадської думки, законодавчого, 

нормативно-правового, наукового та навчально-методичного 

забезпечення й підготовки кадрів, підвищення фахового рівня 

педагогів саме в цьому напрямі [1].  

Варто зазначити, що не хвороба створює обмеження 

діяльності, а умови життя, що їх може запропонувати суспільство 

людям з обмеженими можливостями. Умови рівних можливостей 

досяжні лише в тому суспільстві, де інвалідність розглядається 

через соціальну концепцію, де відсутня дискримінація інвалідів 

словами й діями здорових людей. Інклюзія враховує потреби, а 

також і спеціальні умови та підтримку, необхідну студентам і 

викладачам для досягнення успіху. 

Передумовами інтеграції дітей з особливими потребами в 

активне життя суспільства, є: 

- рівний доступ до суспільства для всіх людей, у тому числі й 

з обмеженими можливостями, на основі однакових 

громадянських прав, свобод, привілеїв; 

- створення для дітей з особливими потребами можливостей 

реабілітації у природному соціальному оточенні; 

- ефективна взаємодія освітніх закладів з батьками, залучення 

їх до навчального процесу; 

- партнерство педагогів, батьків, психологів, фізичних 

реабілітологів, соціальних працівників у оцінюванні потреб і 
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перспектив розвитку дитини, визначенні індивідуальної 

програми її виховання і навчання. 

Водночас, не слід соціальну реабілітацію зводити до роботи 

батьків, педагогів та суспільства в цілому. Оскільки неодмінною 

умовою соціальної реабілітації є культурна актуалізація 

особистості, її активна робота над своєю соціальною 

досконалістю. Якими б сприятливими не були умови реабілітації, 

її результати залежать від активності самої особистості.  

У роботі з такими дітьми необхідно застосовувати певні 

заходи направлені на реабілітацію та соціалізацію дітей з 

обмеженими можливостями. Основними з них є [2]: 

1. Програмно-методичне забезпечення спеціальних освітніх 

установ. 

2. Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів, з питань 

специфіки роботи з дітьми з обмеженими можливостями. 
3. Відкриття та розвиток спеціалізованих, профільних 

Центрів допомоги у реабілітації дітей з обмеженими 

можливостями. 

4. Створення нових освітніх моделей та програм  для дітей з 

фізичними вадами. 

Впроваджуючи вказані заходи, в роботі з дітьми, що мають 

функціональні обмеження слід керуватися такими принципами:  

- орієнтації соціального обслуговування на індивідуальні 

потреби дитини-інваліда; 

- дотримання прав дитини, повага її особистості; 

- забезпечення рівних можливостей щодо отримання 

соціальних, культурних, освітніх послуг дітьми з обмеженими 

можливостями;  

- розроблення та застосування заходів, направлених на 

соціальну адаптацію дітей з обмеженими можливостями; 

Розглянувши питання щодо особливостей соціалізації дітей з 

обмеженими функціональними можливостями слід зробити 

висновок: 

1. Соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями 

– це комплекс заходів, спрямованих на відтворення порушених 

чи втрачених дитиною суспільних зв’язків та відносин. Метою 
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соціальної реабілітації є відновлення соціального статусу дитини, 

забезпечення соціальної адаптації у суспільстві, досягнення 

певної соціальної незалежності. 

2. Соціальна реабілітація – це складний і багатогранний 

процес. Ставлення суспільства до дітей з обмеженими 

можливостями є певним мірилом його цивілізованості. 

3. Основним завданням інклюзивного навчання є 

виключення дискримінації дітей, забезпечення рівного ставлення 

до всіх і водночас створення необхідних умов для студентів з 

особливими освітніми потребами. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ІНВАЛІДІВ ДИТИНСТВА З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ 

В ЦЕНТРІ РЕАБІЛІТАЦІЇ «РОДИННИЙ ЗАТИШОК» 

 
Корчинська А.П., Длугашевська Т.О., Захарчук І.І. 

Центр реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою 

відсталістю «Родинний затишок» 

 

У Конвенції ООН зазначено, що держави – учасниці 

визнають право інвалідів брати участь нарівні з іншими в 

культурному житті. Інтернатні заклади розміщені у 

найвіддаленіших куточках наших областей, де про якийсь 

культурний розвиток чи участь у суспільному житті немає мови, 

а із засобів інформації доступні лише радіо і телебачення. 

На жаль,такі невтішні порівняння нашої реальності з 

вимогами світової спільноти будуть майже по кожному пункту 

Конвенції, але саме усвідомлення цієї ситуації і є тим рушієм, 

який має змінити систему надання послуг із проживання людей з 

особливими потребами в Україні. 

Закони України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-XII та «Про 

реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 р. № 2961-IV 

відповідно до Конституції України визначають основні засади 

створення правових, соціально-економічних, організаційних 

умов для усунення або компенсації обмежень життєдіяльності, 

викликаних порушенням здоров'я зі стійким розладом організму, 

функціонування системи підтримання інвалідами фізичного, 

психічного, соціального благополуччя, сприяння їм у досягненні 

соціальної та матеріальної незалежності. 

У часи радянської влади у вищих навчальних закладах не 

було спеціальностей для повноцінного надання послуг такій 

категорії клієнтів. На сьогоднішній день в м. Хмельницькому 

Фондом соціального захисту та реабілітації інвалідів з дитинства 

за фінансової підтримки Українського фонду соціальних 

інвестицій та міської влади було створено Центр реабілітації 

«Школа життя» для дітей-інвалідів та Центр реабілітації 

«Родинний затишок», які функціонують і досі. Центр реабілітації 
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та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю 

«Родинний затишок» створено для молодих інвалідів, які до 

цього часу були ізольовані, закриті в чотирьох стінах, а сьогодні 

мають можливість отримувати комплекс якісних послуг задля 

успішної адаптації та соціалізації в суспільство. 

Головна мета діяльності Центру «Родинний затишок»: 

допомогти  підопічним Центру в адаптації та соціалізації, а саме, 

сформувати навички з трудової, фізичної, соціально-побутової 

адаптації, шляхом надання соціальних та реабілітаційних послуг, 

соціального супроводу підопічних Центру готуючи їх до 

самостійного життя і самообслуговування, забезпечуючи належні 

умови для трудової, соціально-побутової, фізичної, медичної та 

психолого-педагогічної реабілітації. 

Центр реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з 

розумовою відсталістю «Родинний затишок» один із перших на 

Україні, який відвідують молоді інваліди після 18 років із 

розумовою відсталістю. Вони мають можливість пройти 

комплексний курс реабілітації та соціальної адаптації у новому 

сучасному приміщенні, яке розраховане на 32 особи.  

Основними структурними підрозділами Центру є:  

1. Кімната долікарського огляду. 

2. Відділення тимчасового перебування. 

3. Відділення соціальної реабілітації. 

4. Відділення психологічної реабілітації. 

5. Відділення медичного супроводу. 

6. Майстерні для трудової реабілітації. 

7. Медичний кабінет. 

8. Соціально-побутовий блок. 

Фахівцями Центру надаються реабілітаційні послуги для 

молодих інвалідів з урахуванням індивідуальних реабілітаційних 

програм МСЕКу та індивідуальних реабілітаційних планів 

Центру: 

1. Трудова та соціально-побутова реабілітація: догляд за 

речами (прасування білизни, ручне та машинне прання одягу, 

дрібний ремонт одягу, догляд за взуттям); навчання шиттю; 

рослинництво (поводження з садо-огороднім інвентарем, робота 
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на присадибній ділянці, догляд за кімнатними рослинами); 

кулінарія (поводження з кухонним інвентарем, навчання 

приготуванню їжі, сервіровка столу); аплікація з паперу, 

тканини; аплікація з природних матеріалів, круп, декору; 

малювання; ліплення; вишивання (техніками: «хрестиком», 

«гладдю», «бісером», «на картоні»); в’язання спицями та гачком; 

бісероплетіння (виготовлення квіткових композицій з бісеру, 

брошок), оздоблення бісером, намистом речей та ілюстрацій; 

театралізовані заняття; перегляд відеофільмів, повчальних 

телепередач; читання літературних творів, їх аналіз; музичні 

заняття, карооке; заняття із ознайомлення з навколишнім світом; 

в перспективі свічковиливання та гончарна справа. 

2. Психолого-педагогічна реабілітація: індивідуальне та 

групове консультування; психолого-педагогічна діагностика 

інтелектуальної, емоційно-вольової, особистісної та 

міжособистісної сфер; психологічна та педагогічна корекція 

(індивідуальні та групові корекційно-розвивальні заняття, 

тренінги); просвітницька робота (бесіди щодо профілактики 

куріння, алкоголізму, наркоманії тощо); корекційно-терапевтичні 

заняття (арттерапія, казкотерапія, лялькотерапія, музикотерапія, 

танцетерапія, ігротерапія, пісочна терапія, релаксаційні заняття в 

сенсорній кімнаті). Перебування в сенсорній кімнаті сприяє 

покращенню емоційного стану, зниженню тривожності та 

агресивності, зняттю нервового збудження і страхів, нормалізації 

сну, активізації мозкової діяльності, прискоренню відновних 

процесів після захворювань. В умовах цієї кімнати можна 

знімати страхи, невротичні стани, проводити корекцію 

поведінки. Сенсорна кімната використовується для стимуляції 

різних функцій організму (слуху, зору, нюху, тактильних 

відчуттів, рухових функцій, мовлення). 

3. Фізкультурно-спортивна реабілітація: формування 

фізичних якостей у підопічних з фізичної культури; 

систематичне проведення навчально-тренувальних занять з 

фізкультури та спорту; заняття спортом (спортивні ігри, 

естафети), лікувальна фізкультура. Заняття на спортивно-
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ігровому майданчику дають можливість підопічним фізично 

розвиватися та весело розважатися, спілкуючись між собою.  

4. Медична реабілітація: щоденний прийом клієнтів; 

контроль за станом здоров’я та поведінкою клієнтів; надання 

послуг з аромо- та фітотерапії; надання консультацій батькам та 

клієнтам; проведення бесід з клієнтами (правила особистої 

гігієни тощо); індивідуальні заняття з особистої гігієни клієнтів, 

важливості дотримання чистоти в приміщенні, на робочому 

місці, а також в домашніх умовах. 

Приміщення Центру облаштовано сучасним лікувально-

оздоровчим, ігровим обладнанням та засобами реабілітації 

(багатофункціональний тренажер, дитячі мати, комплект для 

масажу, лікувально-оздоровчий комплект укладок «Турбота», 

сухий басейн, набір сенсорних м’ячів, стіл для пісочної терапії та 

водотерапії, релаксаційне крісло-трансформер, комплект 

оптичних волокон та інше обладнання для релаксаційної та 

сенсорної кімнат). 

У Центрі ведеться постійна робота з батьками: створено Клуб 

батьківського спілкування, щомісяця проводяться батьківські 

збори, на яких вирішуються нагальні питання щодо покращення 

послуг соціальної реабілітації. Батьки з радістю беруть активну 

участь у різноманітних заходах Центру. З батьками постійно 

працює психолог, який допомагає подолати стан депресії, 

подолати психологічний стрес та розпочати новий спосіб життя з 

проблемою, яка вже існує. 

У Центрі реабілітації «Родинний затишок» постійно 

проводяться різноманітні святкові заходи, поїздки у святі місця, 

екскурсії по історичних місцях України, що дозволяє розширити 

кругозір інвалідів, позбавитись ізольованості та жити життям 

разом з повносправними людьми. 

Ведеться тісна співпраця з вищими навчальними закладами, 

зокрема з Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, 

університетом «Україна», Хмельницьким національним 

університетом, студенти яких допомагають організовувати 

дозвілля для підопічних Центру. 
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Інформація про діяльність Центру висвітлюється в засобах 

масової інформації, на телеканалах: ТРК «Місто»,»Поділля-

Центр», «Ексклюзив»; у журналі «Соціальний захист», газетах 

«Проскурів», «Подільські вісті», «Сімейна», «Урядовий кур’єр» 

та ін. 

Неодноразово колектив та підопічні Центру приймали участь 

у міжнародних фестивалях для осіб з обмеженими можливостями 

у Польщі у м. Бєлосток в 2008 р. та м. Лечна в 2009 р., 

отримавши дипломи за перші призові місця. Прийняли участь у 

Всеукраїнській Спеціальній Олімпіаді з міні-футболу, в якій 

зайняли ІІІ місце. В 2010 та 2012 роках приймали участь в 

театральних зустрічах «Червоноград скликає друзів», де здобули 

перемогу. Систематично колектив приймає участь у фестивалях 

міського, обласного та Всеукраїнських рівнів на виставках 

творчих робіт, конкурсах, олімпіадах, святково-розважальних 

заходах з метою реалізації потенційних можливостей інвалідів і 

їх здібностей та соціалізації у суспільство. 

Професійна підготовка фахівців Центру здійснюється за 

рахунок участі у семінарах-практикумах, тренінгах, 

конференціях, «круглих столах» тощо. У своїй роботі фахівці 

Центру використовують практичні та наочні методи надання 

соціальної реабілітації, методичні посібники Міністерства праці 

та соціальної політики України. Фахівці постійно підвищують 

свій кваліфікаційний рівень, пишуть різноманітні проекти, 

розробляють власні методичні посібники. 

У Центрі «Родинний затишок» підопічні вчаться жити зі 

своєю неповноправністю та будувати майбутнє, щоб не відчувати 

себе ізольованими від суспільства. Завдяки доброті, чуйності та 

постійному піклуванню молоді інваліди відчувають себе в 

«Родинному затишку» щасливими, захищеними, і мають 

можливість пізнати світ в гармонії з прекрасним, що існує в 

нашому житті. 

З метою підвищення якості реабілітаційних послуг створено 

прекрасні гармонійні умови для залучення клієнтів у Центр, де є 

змога позбавитися самотності, подолати психологічний бар’єр 

замкнутості, отримати навички соціальної поведінки, 
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спілкування та самообслуговування, а також можливість матерям 

влаштуватись на роботу, принести користь суспільству та 

покращити матеріальний стан сім’ї. 

Перспективами Центру реабілітації «Родинний затишок» є 

облаштування трудової майстерні, у якій клієнти навчатимуться 

гончарній справі та виливанню свічок, крім того, планується 

відкриття відділення тимчасового цілодобового перебування, 

тренажерного залу, масажного кабінету, «великого залу» для 

проведення театралізованих вистав, конференцій, круглих столів, 

тренінгів, святкових заходів тощо. 

Отже, Центр реабілітації «Родинний затишок» у 

м. Хмельницькому є альтернативою інтернатним закладам в 

Україні, аналогом однотипних закладів європейського зразка, 

діяльність якого спрямована на організацію якісної соціально-

побутової реабілітації інвалідів з розумовою відсталістю. 
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завідувач кафедри педагогіки, психології та загальноосвітніх дисциплін 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» 

 

Студенти з особливими потребами у звичайному середовищі 

інституту безперечно потребують уваги, піклування з боку 

оточуючих, однак варто зважати на те, що надмірне піклування 

може бути згубним. У сім'ях, де є бабусі і дідусі, які 

безпосередньо займаються вихованням дитини з обмеженими 

можливостями здоров'я, часто панує культ, який призводить до 

усунення будь-яких труднощів на шляху такої дитини, зокрема 

побутових. Дитину обмежують у виконанні соціальних функцій, 
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тим самим формують у неї споживацькі установки, зменшують 

можливості особистісного і пізнавального розвитку [1]. 

Варто зазначити, що сім'я, в якій виховується студент з 

особливими потребами потребує особливої уваги і це мають 

усвідомлювати педагоги та студенти, оскільки успішність 

інтегрованого навчання значною мірою визначається 

взаєминами, які склалися в сім'ї. Якщо в сім'ї панує 

оптимістичний настрій, то впевненість у своїх силах і 

можливостях матиме і дитина. 

У навчальних групах педагоги мають створювати 

демократичну атмосферу і всіляко сприяти формуванню дружніх 

колективів. Всі студенти, незалежно від стану їхнього здоров'я, 

статі, раси, походження та інших чинників, повинні мати 

однакові права й можливості. Зважаючи на це, важливо 

зосередити увагу на забезпеченні рівних можливостей усім 

студентам в аудиторії. Також необхідно, щоб усі вони відчували 

себе повноправними та цінними членами колективу. Це почуття 

приналежності надзвичайно важливе. 

Кожна людина упродовж свого життя налагоджує 

найрізноманітніші соціальні стосунки, оскільки вони є 

невід'ємною складовою нашого буття. Більшість дітей 

налагоджує дружні стосунки з ровесниками природним шляхом. 

Однак, деяким дітям, зокрема, з особливими потребами, 

доводиться у цьому допомагати (шляхом створення відповідних 

можливостей). Студенти легше вступають у нормальні соціальні 

та дружні стосунки в середовищі, де такі взаємини цінуються й 

заохочуються. Це означає, що педагоги постійно мають 

створювати ситуації для розвитку позитивних соціальних 

взаємин студентів. Завдяки контактам із друзями студенти 

розвиваються емоційно та соціально, вони вчаться жити у злагоді 

з людьми, у них формується самоповага. Дружба дає дітям 

відчуття приналежності, а також пробуджує палітру позитивних 

почуттів [1]. 

Сприяти налагодженню дружніх стосунків дітей необхідно 

природним шляхом. Не намагатися присилувати дітей до 

дружби, оскільки такі взаємини мають розвиватися природно. Не 
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приділяти цьому питанню надмірної уваги і не занадто 

наполягати на необхідності взаємодії дітей з особливими 

потребами та студентів із типовим розвитком. Такими діями 

можна закріпити у свідомості останніх ідею, що дітям з 

особливими потребами необхідно допомагати, а не ідею, що слід 

налагоджувати рівноправні взаємовигідні соціальні стосунки. 

Бажано вчити студентів з повагою ставитися до товаришів і 

дотримуватися норм поведінки під час взаємодії. Наприклад, 

комусь можуть бути неприємні часті торкання. Слід вчити 

студентів поважати гідність однокурсників з особливими 

потребами. 

Викладач повинен заохочувати дітей до співробітництва і 

взаємного обміну послугами. Студенти мають зрозуміти, що у 

всіх людей є певні таланти, що всі можуть бути корисні один 

одному. Вчіть їх обмінюватися послугами. Це має бути взаємний, 

а не однобічний процес. Діти з особливими потребами мають не 

лише отримувати допомогу, а й надавати її іншим. 

Викладачі та вихователі не повинні говорити студентам, що 

дітей з особливими потребами необхідно жаліти, оскільки 

стосунки, побудовані на жалості, не можуть бути рівними. 

Необхідно зосереджувати увагу на тому, що у всіх дітей з 

особливими потребами є власні інтереси, здібності й таланти, 

якими вони можуть поділитися з іншими. Це сприяє 

налагодженню рівноправних дружніх стосунків. Педагоги мають 

заохочувати соціальні взаємини, побудовані на справедливості, а 

не на жалості. 

Студенти з особливими потребами, насамперед, є дітьми. 

Єдині «ярлики», які їм потрібні – це їхні імена. Педагоги не 

повинні говорити про студентів, використовуючи медичні 

терміни, якими користуються медичні працівники. Ярлик 

інвалідності – не більше, ніж медичний діагноз [2]. 

Коли ми розуміємо значення слів і те, як неправильно вони 

використовуються, ми усвідомлюємо, що це лише верхівка 

айсберга неприйнятної мови. Називаючи людей з особливими 

потребами за їхнім медичним діагнозом, ми знецінюємо їх як 

людей. Знецінюючи інших, ми тим самим знецінюємо й себе. 
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Коли ми починаємо називати речі своїми іменами, коли 

визнаємо, що люди з особливими потребами це, насамперед, 

люди, то побачимо, що у них набагато більше спільного зі 

здоровими людьми, ніж відмінностей. Коли ми зрозуміємо, що 

ярлики інвалідності – це не більше ніж медичний діагноз, ми 

навчимося їх правильно використовувати [2]. 

Крім того, необхідно пам'ятати, що прагнучи до коректності, 

краще уникати узагальнень і припущень. Передусім, не 

соромтеся запитувати у самої людини з особливими потребами та 

її батьків, як сказати правильно. 

Під час спілкування звертайтеся безпосередньо до людини з 

особливими потребами, а не до людини, яка її супроводжує 

(батьків чи сурдоперекладача). Коли ви зустрічаєтеся з людиною, 

яка погано або взагалі не бачить, обов'язково називайте себе і 

всіх, хто з вами. Якщо у вас відбувається спільна бесіда у групі, 

не забувайте пояснити, до кого в цей момент ви звертаєтеся, і 

назвати себе. 

Розмовляючи з людиною, яка відчуває труднощі у 

спілкуванні, слухайте її уважно. Будьте терплячими, чекайте, 

доки вона сама закінчить фразу. Не виправляйте і не закінчуйте 

замість неї речення. Не соромтеся запитати, якщо ви не 

зрозуміли співрозмовника [3]. 

Дайте дітям зрозуміти, що допомога студентам з особливими 

потребами має бути доречною. Викладачі та вихователі 

інклюзивних навчальних груп часто стикаються з проблемою, 

коли діти з типовим розвитком намагаються все робити замість 

своїх товаришів з особливими потребами. Їхнє бажання 

зрозуміле, але така надмірна допомога може призвести до 

нездорової залежності та нерівності у партнерських стосунках. 

Високі очікування щодо дітей з особливими потребами сприяють 

рівним стосункам і взаємній повазі дітей. Необхідно уважно 

стежити за поведінкою та сигналами дітей з особливими 

потребами. У багатьох випадках вони не потребують допомоги 

своїх товаришів або навіть не бажають її. 
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«ЗДОРОВ’Я» В СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 
Левицька Л.В. 

старший викладач кафедри психології Хмельницького інституту соціальних 

технологій Університету «Україна» 

 

У сучасному світі в цілому та в Україні зокрема, збереження 

здоров’я людини є однією з найважливіших проблем. Постає 

потреба розглянути такі категорії як „здоров’я» та „хвороба». 

С.Д. Максименко, Н.Ф. Шевченко розглядають хворобу як дію 

сукупності руйнівних процесів в організмі людини, наслідком 

чого є не лише погіршення фізичного самопочуття хворого, а й 

зміни його особистості, відхилення в емоційно-вольовій та 

мотиваційній сферах [1, с. 8]. На їхню думку, хвороба – це 

інтегративне поняття, що містить у собі не тільки безпосередній 

патологічний процес, а й діяльність системи пристосувальних 

механізмів на біо- та психосоціальних рівнях. Вчені зазначають, 

що дотепер не досить з’ясована «вагомість» психологічного 

фактора, його функціональна міць, обсяг зрушень, які він може 

обумовлювати як у відношенні прямого, так і зворотного 

розвитку хвороб. Невиключно, що вагомість саме психологічного 

фактора, можливо є вирішальною у фазі початку хвороби й 

зменшується в міру поглиблення захворювання [1, с. 27]. Згідно 
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моделі Н. Бусигіної [1, с. 7] хвороба, по-перше, розглядається як 

наслідок дисрегуляцій на біологічному, психологічному та 

соціальному рівнях; по-друге, хвороба розуміється як криза. 

Ф.В. Бассін розглядає хворобу як процес, що залежить не тільки 

від зовнішніх, а й внутрішніх, суб’єктивних моментів, від 

особистості хворого, від його емоційних переживань [1]. 

Р.А. Лурія розглядає внутрішню картину хвороби через «все те, 

що відчуває хворий, всю масу його відчуттів…його загальне 

самопочуття, самоспостереження, його уявлення про хворобу, 

про її причини… – увесь той великий світ хворого, який 

складається із вельми складних сполучень сприйняття і відчуття, 

емоцій і афектів, конфліктів, психічних переживань і травм» [1]. 

За З. Фрейдом [2], хвороба – це суто практичне сумарне поняття, 

що позначає порушення сумації схильностей і переживання, 

внаслідок чого багато людей переходить з розряду здорових до 

розряду нервовохворих і навпаки. 

Оскільки світова наука розглядає здоров’я як цілісний 

феномен, що інтегрує чотири основні складові: духовну, 

соціальну, психічну і фізичну і ці складові є взаємозумовленими і 

невід’ємними одна від іншої, то у нашому дослідженні хвороба 

розглядається з позиції хворобливих змін духовного, 

соціального, психічного і фізичного здоров’я. У трактуванні 

поняття «здоров’я» на сьогодні не має єдиної думки. Офіційно 

прийнятим вважається визначення ВООЗ, згідно з яким здоров’я 

– «це стан повного фізичного, психічного і соціального 

благополуччя людини, а не лише відсутність хворобливих змін» 

[3]. Відповідно до Оттавської хартії 1986 року, щоб досягти 

стану повного здоров’я індивід або група індивідів повинні мати 

змогу визначати та реалізовувати свої прагнення, задовольняти 

свої потреби, змінювати оточуюче середовище і протистояти 

його негативному впливу. В.А. Ананьєв розглядає здоров’я як 

показник адаптованості організму: «Здоров’я – це процес 

максимальної природної тривалості життя за умов його високої 

якості, оптимальної працездатності і соціальної активності» [4]. 

Здоров’я розглядається як ступінь свободи людини та її вільне 

функціонування І.Д. Булюбаш [5]; здатність до самозбереження, 
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до збільшення життєвої сили людини, як вміння жити (А. Ліщук і 

О. Мосткова) [6]; здібність людини приймати реальність такою, 

якою вона є, і знаходити максимум корисного з того, що вона 

пред’являє (Т. Сидорова) [7, с. 68]. 

Найбільш методично виважена позиція відносно даного 

явища була сформульована С.Д. Максименком. На його думку, 

здоров’я можна визначити як глобальний психічний стан 

особистості, що характеризується динамічною гармонійністю 

внутрішніх переживань та пов’язаних з цим ефективністю й 

успішністю діяльності людини. Отже, повернення від хвороби до 

здоров’я передбачає усунення негативних наслідків хворобливих 

переживань, небажаних установок, невпевненості у власних 

силах, тривожності та інших хворобливих і межових станів 

(С.Д. Максименко, К.С. Максименко, М.В. Папуча) [8, с. 267]. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ  

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ 
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технологій Університету «Україна» 

 

Поняття "соціалізація" виникло в західній соціології 

наприкінці ХІХ ст. з метою позначення основного механізму 

взаємодії людини з іншими людьми, із суспільством у цілому. 

Таким механізмом вважалося соціальне наслідування, що 

регулювалося суспільством через систему освіти й виховання, 

сім'ю та громадську думку. 

У процесі розвитку наук про дитину сформувалася 

сукупність поглядів на соціалізацію, що об'єднує такі ідеї: про 

нерозривний зв'язок з освітою та вихованням; про зв'язок 

соціалізації з адаптивними процесами; про соціальні контакти як 

одну із змістовних сторін соціалізації; про значення 

самосвідомості, соціальної орієнтації та розвитку мови для 

успішної соціалізації. У контексті цих ідей соціалізація 

розглядається як набуття людьми соціального досвіду та 

ціннісних орієнтацій, потрібних для виконання соціальних ролей. 

Серед плідних для виховання ідей соціалізації в працях 

соціологів потрібно, на наш погляд зазначити також: ідею про те, 

що соціалізація пов'язана з адаптивними процесами; думку про 

встановлення соціальних зв'язків як про один з механізмів 

соціалізації; положення про значення для успішної соціалізації 

формування самосвідомості й системи соціальної орієнтації, а 

також розвитку мови. Соціалізація розуміється як входження в 

соціальне середовище шляхом пристосування до нього [1, с. 89]. 

Середовище – це безпосереднє оточення дитини, її родина, 

колектив, в якому вона виховується і навчається, а також умови її 

життя: житло, харчування, довколишні речі. Суспільство та 

безпосереднє оточення можуть узгоджено впливати на дитину. 

Проте так буває не завжди. Між цими впливами можуть 

виникати, як окремі часткові невідповідності, так і повна 

протилежність. 
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Характер будь-якого впливу середовища залежить від 

багатства особистості, від її потреб і прагнень. Тому, стикаючись 

із фактами негативного впливу середовища на дитину педагог 

повинен прагнути до духовного збагачення особистості суджень і 

дій, розвивати в ній негативне ставлення до цих впливів.  

Найважливішими умовами розвитку дітей є спілкування і 

діяльність. Особливо велике значення для розвитку дитини має її 

спілкування з дорослими людьми. У них вона переймає необхідні 

для життя знання й досвід, вміння себе вести у відповідній 

обстановці. Дитина за допомогою дорослих вступає з 

наймолодшого віку в різні стосунки з зовнішнім світом. Під 

керівництвом дорослих (батьків, вихователів) вона опановує 

мову, попередні норми поведінки, включаються в різного роду 

діяльності. Притому виявляється, що різні види діяльності мають 

неоднакове значення для розвитку дітей у певний віковий період. 

У період дошкільного дитинства основним видом діяльності 

дітей є гра. В іграх розширюється кругозір дитини, розвиваються 

її розумові здібності (кмітливість, догадливість) формуються 

риси характеру і моральні риси. Поряд з грою певне значення в 

житті дітей набуває трудова діяльність. Дорослі включають 

дитину в працю самообслуговування, озброюють її попередніми 

вміннями і навичками, формують моральні і вольові риси. 

Враховуючи вік дітей, варто поєднати трудові заняття з грою [2, 

с. 14]. 

Введення елементів гри у трудову діяльність дітей підвищує 

в них інтерес до праці, стимулює їхню активність, посилює 

виховний вплив занять на дітей. 

Зі вступом дитини до школи основним видом діяльності стає 

навчання. Воно незмірно розширює кругозір дітей, забезпечує 

формування понять, сприяє поглибленню їх та уточненню. У ході 

навчання діти оволодівають способами навчання і дістають 

можливість дізнаватися багато про що не лише зі слів педагога, а 

й з книжок, бесід з дорослими. В ході самостійної діяльності 

дітей розвивається їхня пізнавальна активність, що стає 

могутнішим стимулом їхнього всебічного розвитку. 
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Формування молодої людини як громадянина, відбувається в 

процесі суспільної діяльності. В міру розвитку дитини її участь у 

суспільному житті зростає і піднімає її на новий ступінь як 

громадянина і як особистість. 
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Інтегрована освіта зараз є одним із пріоритетних напрямів 

соціальної політики демократичних країн. У Конвенції ООН про 

права дитини декларується, що право людей з інвалідністю на 

інтеграцію в суспільство є основним принципом міжнародних 

стандартів в галузі прав людини, і сумісна освіта – це основа 

суспільної інтеграції. У розвинених країнах інтегровані школи 

вже реальність, в нашій – поодинокі випадки. 

Інклюзивне навчання – це система освітніх послуг, що 

базується на принципі забезпечення основного права дітей на 

освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає 

навчання в умовах загальноосвітнього закладу. 

Інклюзія (включення) – процес збільшення ступеня участі 

всіх дітей у соціальному житті, в різних програмах. 
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Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що 

ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на 

освіту та права здобувати її за місцем проживання, що 

передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в 

умовах загальноосвітнього закладу. 

Інклюзивна школа – це заклад освіти, що відкритий для 

навчання всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, 

інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших 

особливостей. Цей заклад забезпечує безбар’єрне фізичне 

середовище, адаптує навчальні програми та плани, методи й 

форми навчання, тим самим надаючи можливість усім дітям 

успішно навчатись в тому числі і дітям з особливими освітніми 

потребами; залучає батьків до співпраці; співпрацює з фахівцями 

з метою надання спеціальних послуг відповідно до різних 

освітніх потреб дітей; створює позитивну атмосферу в 

шкільному середовищі та громаді загалом. 

Інклюзія – це процес. Важливо зазначити, що інклюзія має 

розглядатись як постійний пошук ефективних шляхів 

задоволення індивідуальних потреб усіх дітей. У цьому випадку 

відмінності розглядаються як позитивне явище, що стимулює 

навчання дітей та дорослих. 

Досить часто інтеграцію ототожнюють з інклюзією, що має 

дещо розширений контекст: інтеграція відображає спробу 

залучити учнів з особливими потребами до загальноосвітніх 

шкіл, а інклюзія передбачає пристосування шкіл та їх загальної 

освітньої філософії та політики до потреб усіх учнів як 

обдарованих дітей, так і тих, які мають особливі потреби. 

Інклюзія потребує змін на всіх рівнях освіти. 

Суспільство повинно враховувати та пристосовуватись до 

індивідуальних потреб людей, а не навпаки. 

Інтеграція і інклюзія розглядаються як антонімічні щодо 

«сегрегації» та «ексклюзії». Сегрегація – виключення людей з 

особливими потребами від більшості, практика спеціальних 

закладів. Ексклюзія – обмеження соціальної активності дитини до 

її виключення з суспільного життя внаслідок обмеження 

соціальних та суспільних прав.  
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Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод та їх 

подоланням. Відповідно, вона включає проведення комплексної 

оцінки, збір інформації з різноманітних джерел для розробки 

індивідуального плану розвитку та реалізації його на практиці.  

Така організація навчання дітей з обмеженими 

можливостями в звичайних школах вимагає безліч зусиль. На 

жаль, більшість шкільних будівель не пристосовані зараз до того, 

щоб в них знаходилися діти з важкою формою інвалідності. Крім 

того, по відношенню до дітей-інвалідів існує негативне 

відношення з боку інших людей, а також стереотипи і хибні 

погляди з приводу можливостей інвалідів: що вони можуть, а 

чого не можуть.  

У той же час міжнародні та вітчизняні документи в галузі 

інклюзивної науки, наприклад, стандартні правила ООН щодо 

порівняння можливостей людей зі спеціальними потребами 

(1993 р.) містять заклик до всіх держав зробити освіту для всіх 

осіб з фізичними та розумовими вадами є невід’ємною частиною 

системи освіти.  

Педагогіка, орієнтована на потреби дітей, може допомогти 

уникнути безцільних витрат ресурсів і краху надій, до чого надто 

часто призводить низький рівень навчання та шаблонність 

концептуальних підходів до освіти. 

Наказом Міністерства освіти і науки від 11 вересня 2009 року 

№ 855 затверджено План дій щодо запровадження інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-

2012 рр., де чітко визначаються пункти щодо запровадження 

інклюзивного навчання у навчальному закладі до 2012 р. Низкою 

розпорядчих документів визначені завдання органам управління 

освітою щодо створення умов для вільного доступу дітей з 

інвалідністю, приміщень, навчальних закладів; здійснення 

контролю з урахуванням потреб дітей з обмеженими фізичними 

можливостями. 15 серпня 2011 року виходить постанова Кабінету 

Міністрів України № 872 про «Порядок організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», де чітко 

визначені права дітей з особливими потребами на освіту за 

місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство; 
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залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі. І 

надалі «освітні послуги надаються дітям з особливими освітніми 

потребами загальноосвітніми навчальними закладами у класах з 

інклюзивним навчанням із застосуванням особистістно 

орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних 

особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей».  

Отже, інклюзивне навчання повною мірою не є 

альтернативою спеціальній освіті. Воно значно розширює її 

можливості. Інклюзивні школи мають працювати в тісному 

зв’язку із спеціальними загальноосвітніми навчальними 

закладами, використовуючи напрацьовані методики роботи з 

дітьми тієї чи іншої нозології, залучати до консультування 

спеціалістів із багаторічним досвідом роботи з такою категорією 

дітей. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває організація 

своєчасного системного психолого-педагогічного супроводу 

учнів з порушеннями розвитку. 
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Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

 

Останнім часом в Україні на фоні стрімкого розвитку 

суспільства спостерігається збільшення кількості дітей з 

важкими порушеннями мовлення. Слід зазначити, що подолання 

недоліків мовлення у дітей можливе лише за умов спеціально 

спрямованої корекційно-педагогічної допомоги фахівців.  

Характерною особливістю сьогодення є створення 

сприятливих умов навчання для дітей з особливими потребами 

шляхом організації інклюзивного навчання даної категорії дітей 

у загальноосвітніх навчальних закладах України.  
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Інклюзивне навчання на сьогодні розглядається науковцями 

(В. Бабійчук, Ф. Армстронг, Д. Армстронг, Л. Бартон, 

П.М. Придатченко, А.А. Колупаеєва, О.О. Савченко та ін.) як 

процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з 

особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання 

у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування 

особистісно-орієнтованих методів навчання, з урахуванням 

індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності 

кожної дитини.  

Метою інклюзивного навчання в Україні є реалізація прав 

дітей з особливими освітніми потребами, їх соціалізація та 

інтеграція у сучасне суспільство, залучення сім’ї до повної участі 

у навчально-виховному процесі [1]. 

Одним із найважливіших завдань початкового навчання дітей 

з вадами мовлення є оволодіння учнями грамотою, тому 

особливе місце в корекційній роботі з учнями з порушеннями 

мовлення займає робота по формуванню навичок письма. 

Навчання письма – це складова частина загальноосвітньої 

програми з рідної мови, яка знаходиться у тісному взаємозв’язку 

з навчанням читати, з розвитком усного мовлення, а також від 

якої залежить грамотність і в кінцевому результаті – культура 

писемного мовлення. 

Оволодіння грамотою, письмом та читанням – це складна 

аналітико-синтетична діяльність. Письмо являє собою 

комплексний вид навчальної діяльності, який складається з цілої 

низки структурних компонентів, багатьох правил і вмінь, 

оволодіння якими – складний, тривалий і нелегкий процес для 

першокласників. В ньому беруть участь мовнослуховий, 

мовноруховий, зоровий, загальноруховий аналізатори 

(О.М. Корнєв) [2]. 

У своїх дослідженнях О.М. Корнєв, Р.І. Лалаєва, Р.Є. Лєвіна, 

І.М. Садовнікова та інші довели, що для оволодіння 

першокласниками процесом письма, побудованим за звуко-

буквенним принципом, є необхідним достатній рівень 

сформованості певних мовленнєвих та немовленнєвих функцій: 

слухової диференціації звуків та правильної їх вимови; 
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мовленнєвого аналізу та синтезу; сформованості лексико-

граматичної сторони мовлення; зорового аналізу та синтезу, 

просторових уявлень [1; 4; 5]. Несформованість однієї або 

кількох функцій може викликати труднощі в оволодінні письмом 

і призвести до порушення письма. 

Процес письма відноситься до складних усвідомлених форм 

мовленнєвої діяльності і є багаторівневим. У ньому беруть участь 

різні аналізатори, а саме: мовнослуховий, мовноруховий, 

зоровий, загальноруховий. Між ними в процесі письма 

утворюється тісний зв’язок та взаємообумовленість. Структура 

цього процесу визначається етапом оволодіння навичкою, 

завданнями та характером письма. 

Процес письма має багаторівневу структуру, містить велику 

кількість операцій. У дорослої людини вони набувають 

скороченого, згорнутого характеру. При оволодінні письмом ці 

операції реалізуються у розгорнутому вигляді. 

На думку О.О. Леонтьєва, письмо як вид діяльності містить 

три основні операції [3]: 

1. Символічне позначення звуків мови (фонем). 

2. Моделювання звукової структури слова за допомогою 

графічних символів. 

3. Графо-моторні операції. 

Р.Є. Лєвіна довела, що навичка символізації, а саме буквене 

позначення фонем, формується на основі наявних у дитини 

здібностей до символізації більш широкого плану: символічної 

гри, образотворчої діяльності тощо. Крім того, необхідною його 

передумовою є достатня зрілість фонематичного сприймання та 

мовленнєвої свідомості [4]. 

Моделювання звукової структури слова здійснюється за 

допомогою букв. Важливою є думка О.М. Корнєва, що при 

фонетичному письмі ключовим моментом є фонематичний 

аналіз, акустико-артикуляційна диференціація фонем та 

встановлення звуко-буквених відповідностей за правилами 

графіки. Основне навантаження при цьому падає на операції 

фонематичного аналізу і актуалізацію звуко-буквених асоціацій. 

Реалізація цієї навички на початковій стадії оволодіння грамотою 
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проходить два етапи: спочатку виконується фонологічне 

структурування звукової сторони слова, а саме – встановлення 

тимчасової послідовності фонем, з яких воно складається, а потім 

виробляється трансформація тимчасової послідовності фонем у 

просторову послідовність букв [2]. 

У своїх дослідженнях О.М. Корнєв, І.М. Садовнікова та ін. 

довели, що для засвоєння навички письма великого значення 

набуває  вміння поділяти слово на склади, які його утворюють. 

Слово поділяється на склади. Потім склад, який є більш простою 

мовленнєвою одиницею, поділяється на звуки [2; 5]. Звуковий 

аналіз слова здійснюється спільною діяльністю мовно-слухового 

та мовно-рухового аналізаторів. 

У процесі письма фонема співвідноситься з певним зоровим 

зразком букви. Процес трансформації тимчасової послідовності 

фонем у просторовий ряд графем відбувається у дитини 

практично одночасно з фонематичним аналізом та графо-

моторними операціями запису букв [6]. 

Дослідження О.М. Корнєва свідчать, що графо-моторні 

навички, а саме відтворення за допомогою рухів руки зорового 

образу букви, є кінцевою ефекторною ланкою в ланцюжку 

операцій, які складають письмо. Одночасно з рухами руки 

здійснюється артикуляційний кінестетичний контроль. В міру 

того як пишуться слова кінестетичний контроль доповнюється 

зоровим контролем, прочитуванням написаного [2].  

Отже, процес письма у дітей з вадами мовлення, як правило, 

здійснюється на основі достатнього рівня сформованості певних 

мовленнєвих та немовленнєвих функцій: слухової диференціації 

звуків, правильної їх вимови, мовленнєвого аналізу та синтезу, 

сформованості лексико-граматичного аспекту мовлення, 

зорового аналізу і синтезу, просторових уявлень тощо.  

Таким чином, інтегрування дітей з порушеннями мовлення у 

загальноосвітні заклади не відриваючи дитину від сім’ї й 

суспільства, визначення фахівцем індивідуального рівня 

сприймання та засвоєння дитиною навчального матеріалу, 

наближення фахівців до батьків та вчителів, які працюють у 

класі, створення сприятливої атмосфери в дитячому колективі, 
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вироблення спільного напрямку корекційної роботи, призводить 

до успішного формування письма, що є однією з умов навчання 

дитини та подолання освітніх і соціальних бар’єрів. 
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Вищий навчальний заклад є складною соціальною 

системою, одним з головних завдань якої є формування фахівця 

нового типу, конкурентоспроможного на ринку праці. У той же 

час вдосконалення системи освіти у ВНЗ, пов'язане з переходом 
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до європейських стандартів навчання, призвело до необхідності 

розширення доступності вищої освіти для людей з обмеженими 

можливостями, більш багатостороннього вивчення особистості 

абітурієнта з інвалідністю при вступі до ВНЗ з метою 

забезпечення ефективності освітнього процесу та успішного 

включення людини в студентське середовище [1].  

Необхідною умовою успішної соціалізації студента з 

особливими потребами є освоєння ним нових для нього 

особливостей і технологій процесів навчання у ВНЗ, які 

дозволяють усувати відчуття внутрішнього дискомфорту і 

блокують можливість конфлікту з соціумом, студентським 

середовищем.  

Різка ломка багаторічного звичного шкільного стереотипу, 

основу якого складає відкрите І.П. Павловим психофізіологічне 

явище – динамічного стереотипу, відносно часто сприяє 

виникненню нервових зривів і стресових реакцій. З цієї причини 

період соціалізації та адаптації, пов'язаний з ломкою колишніх 

стереотипів, може на перших порах зумовити і порівняно 

низьку успішність, і труднощі в спілкуванні. У одних студентів 

вироблення нового стереотипу проходить стрибкоподібно, в 

інших – рівно. Безсумнівно, особливості такої перебудови 

пов'язані з характеристиками типів вищої нервової діяльності. 

Тому знання індивідуальних особливостей студента, на основі 

яких будується система включення його в нові види діяльності 

та нове коло спілкування, дає можливість уникнути 

дезадаптаційоного синдрому, зробити процес адаптації рівним і 

психологічно комфортним [2].  

Ці питання стають ще більш актуальними при навчанні 

людей з обмеженими можливостями, яким в більшій мірі, ніж 

здоровим студентам необхідна психолого-педагогічна 

підтримка і допомога, тому їм притаманна гостра емоційна 

реакція на будь-яку психотравматичну ситуацію, пов'язану з 

основним захворюванням або патологічним дефектом, що 

обтяжує процес їх подальшого соціального становлення у ВНЗ. 

Навчання студентів-інвалідів має базуватися на тому, що 

одночасно з дефектом існують психологічні тенденції 
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протилежного напрямку, активізуються компенсаторні для 

подолання негативних психологічних наслідків захворювання.  

На підставі вищесказаного виділимо, що на процес 

соціалізації студента з обмеженими можливостями дуже 

сильний вплив робить ступінь підготовленості до навчання, 

психофізіологічні особливості та особистісні якості кожного із 

студентів. Особливості соціального становлення та 

пристосування до освітньому середовищі вузу можна 

розглядати в декількох аспектах [3]:  

- психологічний аспект – соціально-психологічні 

особливості студента з інвалідністю (риси характеру, 

темпераменту, комунікативні здібності, навички соціальної 

поведінки, адекватне оцінювання вимог, правил і норм 

взаємодії в соціальній обстановці, що постійно змінюється);  

- соціальний аспект – студент з фізичними обмеженнями 

відноситься до окремої соціальної групи людей-інвалідів. Коли 

молода людина з особливими потребами входить в нове 

середовище вищого навчального закладу, він відчуває ситуацію 

вибору життєвого шляху, потребує допомоги у формуванні 

певних соціальних ролей і реалізації своїх життєвих планів;  

- біологічний аспект – соціальний образ людини з 

інвалідністю багато в чому обумовлюється і розвивається під 

вагою фізичних вад, дефектів розвитку. Тому в соціально-

педагогічної діяльності ВНЗ цей аспект вимагає особливої 

уваги.  

Студенти з особливими освітніми потребами мають 

соціально-психологічні проблеми, які з'явилися в попередні 

періоди життя і навчання та суттєво впливають на їх 

пізнавальну активність, соціалізацію та інтеграцію в освітнє 

середовище. Серед них:  

- прогалини в знаннях, труднощі в сприйнятті навчального 

матеріалу в загальноприйнятому вигляді;  

- знижена працездатність, підвищена стомлюваність;  

- порушення концентрації уваги; 

- підвищена вразливість до інфекційних захворювань і, в 

зв'язку з цим, проблеми з відвідуванням занять;  
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- дефіцит комунікабельності, низька соціальна активність;  

- звичка до невимогливому, поблажливого ставлення;  

- завищені уявлення про свої можливості;  

- низький рівень мотивації досягнення мети;  

- почуття втрати майбутнього, нерішучість;  

- низька самооцінка, нерозвиненість самоконтролю, 

підвищена тривожність, вразливість, емоційна нестійкість. 

Велике значення для успішного входження в студентський 

колектив має позитивна мотивація студента з обмеженими 

можливостями до навчання, його особистісні цілі здобуття 

освіти та професії. Доброзичливе і відповідальне ставлення з 

боку педагогів, що на якісному рівні здійснюють процес 

навчання, а також психолога, соціального педагога, 

реабілітолога, медичних працівників, які здійснюють 

безпосередню допомогу студентам, може значно полегшити та 

прискорити цей процес. 
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студентки Інституту корекційної педагогіки і психології  

НПУ імені М.П. Драгоманова 

 

Специфіка освіти розумово відсталих дітей полягає у тому, 

що дана категорія дітей може здобувати її через навчання у 

різноманітних навчальних закладах, а саме: загальноосвітніх 

школах у формі інклюзивної освіти, спеціальних 

загальноосвітніх закладах для дітей з інтелектуальними 

порушеннями та в державних або приватних освітньо-

реабілітаційних установах. Це стало можливим у зв’язку з тим, 

що саме інклюзивна освіта передбачає школу, яка приймає 

дитину з її індивідуальними можливостями. Таким чином, не 

дитина пристосовується до шкільних умов, а школа задовольняє 

особливості кожної дитини. Такий підхід до навчання дає 

можливість дітям з дизонтогенезом також стати суспільно 

корисними. 

Нас цікавило питання навчання дітей з інтелектуальними 

порушеннями у масовій школі за умови пристосування 

освітнього простору до індивідуальних особливостей школярів, 

надання якісних освітніх послуг таким дітям. Пріоритетними 

напрямами роботи є сприяння соціальному, емоційному та 

когнітивному розвитку кожної дитини, з тим, щоб вона 

відчувала себе неповторним, повноцінним учасником 

суспільного життя. 

Навчання в інклюзивних класах дітей з особливими 

освітніми потребами, з одного боку, допомагає їм адаптуватися 

до нормальних життєвих ситуацій, позбутися почуття 

ізольованості, відчуження, сприяє зникненню соціальних 

бар'єрів та інтеграції в соціум, а отже навчає учнівську громаду 

школи спілкуватися та працювати разом з розумово відсталими 

дітьми, формуючи почуття відповідальності за товаришів, які 

потребують не лише допомоги, а й прийняття та визнання. 
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Інклюзивна модель освіти передбачає участь в освітньому 

процесі підтримки учителів, які забезпечують долучення усіх 

дітей до загальноосвітніх занять: т’ютори, волонтери, батьки, 

інструктори-практики, які надають підтримку кільком школам в 

одному районі. Інклюзивне навчання може здійснюватися за 

наступними формами включення: повна, комбінована, часткова 

або тимчасова. 

Повна і комбінована форми інклюзії прийняті для дітей з 

високим рівнем психофізичного і мовленнєвого розвитку; 

часткова і тимчасова доцільні для дітей з нижчим рівнем 

розвитку, зокрема для дітей з розумовою відсталістю. 

Зміст, форми та методи навчання і виховання дітей з 

особливостями психофізичного розвитку повинні бути 

корекційно спрямованими. Система корекційного впливу на 

учнів розраховується на тривалий час і повинна діяти на 

особистість загалом у єдності її компонентів: пізнавальні, 

емоційно-вольові психічні процеси, досвід (знання, вміння, 

навички), спрямованість, поведінку.  

Головною умовою успішного використання інклюзії в 

українських школах є готовність батьків, дітей, а також 

педагогічного колективу, батьків та дітей з порушеним 

розвитком поєднати свої зусилля у входженні розумово 

відсталої дитини в клас масової школи. 

Реальність ситуації полягає у відмові з боку персоналу 

школи співпрацювати з розумово відсталою дитиною, т’ютором 

та її батьками. Головною причиною такої відмови є 

некомпетентність персоналу масової школи у питаннях 

розумової відсталості та відсутність мотивації до вивчення 

особливостей інклюзивного процесу. 

Проте відмічаються й позитивні тенденції у розбудові 

інклюзивної освіти розумово відсталих дітей: держава 

розпочала підготовку кваліфікованих спеціалістів; все більше 

учнів виявляють інтерес до розумово відсталої дитини; 

залучення світового досвіду та допомоги в розбудову 

інклюзивної освіти в Україні. 
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Нами було виявлено, що учнів з інтелектуальними 

порушеннями можливо включити у клас інклюзивної школи, 

забезпечивши для цього необхідні психологічні умови, зокрема: 

формування психологічної установки вчителя на необхідність 

педагогічної роботи з розумово відсталим учнем за відповідною 

до його можливостей програмою; розуміння всіма учасниками 

інклюзивного процесу потреб, реакцій, станів, поведінки 

розумово відсталого учня; проведення бесід з батьками та 

учнями класу; випередження виникнення конфліктів між 

учнями; спілкування дітей і батьків з батьками розумово 

відсталої дитини; психологічний супровід розумово відсталого 

учня фахівцем з інклюзії; моделювання ситуацій з 

психологічною складовою, наступність у роботі всіх учасників 

інклюзивного процесу; забезпечення толерантного виваженого 

ставлення до труднощів у навчанні розумово відсталого учня; 

психологічна готовність дітей допомогти розумово відсталому 

однокласнику, емпатія і толерантність у стосунках; 

психологічне забезпечення успіху розумово відсталої дитини 

перед здоровими однолітками; використання прийомів 

психологічної підтримки дитини; емоційне забарвлення та 

заохочення комунікативної діяльності дитини; демонстрація 

перед батьками і родичами успіхів дитини; зміщення акцентів з 

ознак інтелектуального порушення на акцент позитивних 

досягнень розумово відсталої дитини; психологічна підтримка 

дитини під час тривожних, негативних, афективних станів; 

уникання приниження дитини; формування мотивації 

досягнення кращого результату у всіх видах діяльності 

розумово відсталої дитини. 

Отже, дотримання означених психологічних умов 

забезпечить належне включення розумово відсталих учнів у 

середовище інклюзивної школи. 
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За останні роки в системі спеціальної освіти дітей з 

особливостями психофізичного розвитку відбулися якісні зміни. 

Як і загальноосвітня школа спеціальні навчальні заклади 

перейшли на нову систему контролю та оцінювання навчальних 

досягнень учнів, що обумовлено базовою та повною середньою 

освітою, яка відповідає державному цензовому рівню освіти. 

Розробка нової системи контролю та критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень учнів здійснювалась з урахуванням 

особливостей їхнього загального і особистісного розвитку та 

специфічних принципів навчання, виховання і розвитку, якими 

керується сучасна спеціальна школа: пропедевтична, корекційно-

компенсаторна спрямованість, диференціація та індивідуалізація 

рівнів научуваності, єдність навчання і розвитку, врахування 

рівня досягнень, а не ступеня невдач учня, єдність загальних 

вимог до знань, вмінь і навичок з одночасним врахуванням 

індивідуальності учня тощо.  
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Міністерством освіти і науки, Академією педагогічних наук, 

Інститутом спеціальної педагогіки АПН України здійснено 

важливі заходи щодо зміцнення матеріальної бази шкіл-

інтернатів та поліпшення умов утримання дітей з особливостями 

психофізичного розвитку, їх навчання, виховання на засадах 

компенсації та корекції порушених функцій. Ефективність цієї 

роботи визначається наявністю у спеціальних закладах технічних 

засобів і пристосувань спеціального призначення та методик їх 

застосування. При кожній школі функціонують кабінети 

інтерактивних освітніх, медичних, корекційно-компенсаторних 

технологій, професійного самовизначення, фізичної реабілітації, 

лікувальної фізичної культури тощо [1].  

Важливою умовою успішності реабілітаційного процесу 

спеціальних навчальних закладів є професійно-трудове навчання 

учнів. На базі облаштованих навчальних майстерень відповідно 

до трудових профілів учні готуються до самостійної праці. 

Цьому сприяє більша ніж у загальноосвітній школі кількість 

годин навчального плану, відведена на професійну підготовку. У 

багатьох спеціальних школах відкрито класи з поглибленим 

вивченням предметів гуманітарного, природничого, мистецького, 

технічного профілів, що розширює можливості продовження 

навчання у вищих навчальних закладах найрізноманітнішого 

профілю та працевлаштування випускників школи.  

Окрім цього, значну роль у соціально-педагогічній підтримці 

дітей з особливостями психофізичного розвитку відіграють 

громадські організації та батьки дітей. 

Сім’я – це мікросоціум, в якому формуються моральні якості 

дитини, її відношення до людей, уявлення про характер 

міжособистісних взаємин. І цей факт не можна упускати як в 

діагностичній, так і в подальшій корекційній роботі із дитиною з 

проблемами в розвитку. 

Не завжди умови виховання в сучасній сім’ї, на жаль, є 

сприятливими для розвитку і виховання неповносправних дітей. 

Крім того, виховання неповноцінної дитини особливо складне і 

відповідальне. Цю відповідальність  батьки зобов’язані нести 

перед своєю дитиною та суспільством. Якщо дитина з 
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особливими потребами позбавлена правильного виховання, то її 

особистісний недорозвиток поглиблюється, а самі діти можуть 

стати тягарем для родини і суспільства. 

Сім’я дитини з відхиленнями в розвитку є її першим 

соціалізуючим інститутом. Процес дорослішання дітей такої 

категорії проходить з великими труднощами та у дещо 

сповільненому темпі, його також можна розділити на етапи: 

І етап соціалізації – входження дитини в соціум. Першою 

сходинкою є адаптація її в сім’ї. Успішність цього процесу 

залежить від того, наскільки адекватно члени родини реагують 

на проблеми дитини і допомагають у їх подоланні. Виникаючі 

труднощі – результат неправильної позиції батьків та інших 

членів сім’ї. 

ІІ етап соціалізації – це перебування дитини у спеціальному 

закладі. Важливу роль має відіграти такт педагогів, повага до 

дитини з особливими освітніми потребами. Налаштування 

дитини на перебування у закладі, на важливість нових змін у її 

житті виконують члени родини. 

ІІІ етап соціалізації – адаптація дитини та її сім’ї власне у 

суспільстві, (пошук інших сімей з подібними проблемами, 

встановлення контактів, пошук своєї «соціальної ніші») [2].  

Таким чином, можна стверджувати, що проблема навчання, 

виховання та підготовки до самостійного життя в цілому для осіб 

із особливими потребами є вкрай нагальною. Її розв'язанню 

сприятиме створення в державі законодавчої бази для 

забезпечення освітніх запитів осіб із особливими потребами; 

розширення можливостей оволодіння учнями цієї категорії 

професіями на базі професійних навчальних закладів і 

спеціальних класів шкіл-інтернатів; розроблення необхідних 

державних нормативів, механізмів упровадження на постійній 

основі бронювання робочих місць для юнаків і дівчат з 

обмеженими можливостями, забезпечення їх житлом і 

гарантування соціального захисту; обґрунтування потреби 

держави в цілому і окремих її регіонів у перспективному 

розвитку різних моделей навчальних закладів та ін. 
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Однією з проблем інклюзивної освіти є становлення 

стосунків дітей з вадами психофізичного розвитку із здоровими 

однолітками у інклюзивному закладі. Становлення соціальних 

взаємостосунків у інклюзивному класі досліджено у роботах 

Валлегем, Р. Коззуол, А.Н. Конопльової, З. Лютфійя, Е. Новіцкі, 

Р. Фріз, Murray-Seegart, Peck, Donaldson, Pezzoli, Staub та ін.  

О.В. Татаринцев [1] зауважує, що порушення розвитку дітей 

з церебральним паралічем своєрідно впливають на формування 

соціальних зв’язків учнів. Зокрема, школярі можуть бути 

ізольованими від дитячого колективу внаслідок обмеженої 

рухової активності.  

На думку І.І. Мамайчук, Л.М. Шипіциної [2], установки 

здорових дітей можуть стати вирішальним компонентом успіху 

чи невдачі учнів з вадами опорно-рухового апарату в масовій 

школі. Результати досліджень свідчать, що там, де немає тісного 

спілкування, налаштування школярів є сприятливими. При 

тісніших контактах стосунки між ними стають більш 

напруженими.  
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За результатами досліджень А.А. Колупаєвої, Г. Банч, 

Э. Валео, Р.В. Гіббі, Джонс, С.Дж. Календ, М. Мартлью, 

Сімпсон, Г.Е. Томас, М.Л. Хатт, Дж. Ходсон, Форд, діти з 

порушеннями психофізичного розвитку стають об’єктами 

знущань, насмішок частіше, ніж інші діти [3]. Вони частіше 

викликають неприязнь однолітків і почуваються відчуженими, 

менш захищеними.  

Ставлення здорових дітей до ровесників з вадами 

психофізичного розвитку характеризується як відверто 

несприятливе, у той же час з співчуттям, ввічливою 

неприхильністю, набуває характеру домінування, підкорення. 

Деякі дослідники наголошують на амбівалентному характері 

ставлення здорових однокласників до дітей з вадами 

психофізичного розвитку: з однієї сторони, неприйняття і навіть 

ворожість, з іншої – симпатія і співчуття. У цьому вбачається 

прихована можливість успішного включення дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку у колектив інклюзивного 

класу [2]. 

На думку В.Н. Бутенко [4], міжособистісні стосунки дітей 

інклюзивного класу мають більш виражений суб’єктно-

об’єктний характер. Знижується конкуренція між дітьми, 

оскільки здорові однолітки часто не бачать сенсу змагатися з 

дітьми з вадами психофізичного розвитку, як результат більше 

співчувають, допомагають і підтримують їх. З іншого боку 

спільне навчання дітей у інклюзивному класі надає можливість 

здоровим школярам  підкреслити свої переваги, що призводить 

до підсилення конкуренції та конфліктності.  

А.Н. Конопльова [5] наголошує, що в умовах інклюзивного 

навчання може виникнути криза взаємостосунків учнів, чому 

сприяють неправильні уявлення про дітей з вадами 

психофізичного розвитку через низький рівень їх пізнавальних 

можливостей і труднощі у навчанні.  

Спільне навчання дає багато як здоровим школярам, так і 

учням з вадами психофізичного розвитку. Інклюзивне навчання 

дітей з вадами опорно-рухового апарату сприяє формуванню 

позитивного ставлення до своїх ровесників, прояву адекватної 
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соціальної поведінки. Наявність у звичайному класі учнів з 

вадами психофізичного розвитку може стати умовою, що 

сприятиме особистісному розвитку і здорових однолітків. 

Інклюзивне навчання сприяє вихованню у здорових дітей 

терпимості до фізичних і психічних недоліків однокласників, 

почуття взаємодопомоги і прагнення до співпраці.  

Суттєва різниця у поглядах дітей різних шкіл на навчання в 

одному класі чи закладі з однолітками з порушеннями 

психофізичного розвитку обумовлена моделлю освіти, шкільною 

культурою у відповідному типі школи. Прихильники інклюзії 

вважають, що проблема негативного ставлення здорових дітей до 

своїх однокласників з порушеннями психофізичного розвитку 

втратить свою актуальність, за умови щоденного перебування 

учнів у одному класі.  

Формування ставлення здорових школярів до дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку залежить від позиції 

вчителів і психологічного клімату інклюзивного класу. 

О.В. Чеботарьова [6] вважає, що дуже важливо в інклюзивному 

класі створити атмосферу взаєморозуміння та взаємодопомоги 

між учнями, щоб забезпечити дитині з вадами психофізичного 

розвитку можливість самоствердитися, подолати неадекватні 

установки та стереотипи. Інклюзивна освіта вчить усіх учнів 

працювати у команді, спілкуватися і функціонувати разом з 

іншими дітьми. Школярі вчаться цінувати інших, бачити 

спроможність інших бути корисними, і це дає дітям відчуття 

єдності.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що на 

формування колективних стосунків у інклюзивному класі 

впливає багато чинників. Зокрема, це установки здорових 

ровесників щодо спільного навчання з однокласниками з вадами 

психофізичного розвитку, особистісні характеристики дітей з 

вадами опорно-рухового апарату, психологічна атмосфера класу. 

Дуже вагомого значення для становлення взаємин учнів набуває 

вплив батьків дітей та вчителя. Це питання і потребує 

подальшого розгляду. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

 
Бастричев В.С. 

кандидат військових наук, професор, 

професор кафедри фінансів і кредиту Хмельницького інституту соціальних 

технологій Університету «Україна» 

 

Для України проблема соціального захисту осіб з 

обмеженими можливостями є особливо значущою у зв’язку зі 

стійкою тенденцією до зростання її частки у загальній структурі 

населення. Якщо на початку 90-х рр. минулого століття загальна 

чисельність інвалідів в Україні становила близько 3 % усього 

населення, або 1,5 млн. осіб, то в 2008 р. їх чисельність 

дорівнювала 2,65 млн. осіб, у тому числі 122,6 тис. дітей-

інвалідів, тобто частка осіб цієї категорії в загальній структурі 

населення становить 5,3 % усього населення, відповідно їх 

кількість зросла майже в 1,6 рази. 

Отже, кількість осіб з обмеженими можливостями постійно 

зростає, хоча причини і наслідки інвалідності можуть бути 

різними: зумовленими як неоднаковими соціально-економічними 

обставинами, так і різним ступенем забезпечення державами 

добробуту своїх громадян.  

Така динаміка вимагає з боку суспільства, держави 

опрацювання спеціальних підходів для рішення цієї проблеми. 

На сьогодні розрізняють кілька концепцій державної політики 

стосовно осіб з обмеженими можливостями, які базуються не на 

компенсаційному характері і зосереджуються на грошових 

виплатах, а мають більше направлення щодо задоволення 

соціальних потреб особи через створення відповідних умов та 

рівних можливостей для реалізації життєвих потреб, здібностей 

та творчого потенціалу кожного. 

Розрізнюють медичну, політичну, соціальну та концепцію 

«культурного плюралізму».  

Слід зазначити, що медична концепція базується на тому що 

розглядає інвалідність як патологію. Відповідно всі основні 

заходи щодо соціального захисту людей з обмеженими 
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можливостями мають медичну спеціалізовану направленість і 

людина ізолюється від суспільства, знижується її соціальний 

статус. 

В основу політичної концепції покладена ідея, що людей з 

обмеженими можливостями треба розглядати як меншість, права 

і свободи яких обмежуються і пропонується ряд механізмів щодо 

підвищення їх соціального статусу в суспільстві. 

В основу соціальної концепції покладена ідея про надання 

можливості для особи з обмеженими можливостями соціально 

функціонувати. 

Найбільш комплексний підхід щодо рішення проблем людей 

з обмеженими можливостями має концепція «культурного 

плюралізму». Вона розглядає інвалідність не як медичну 

проблему, а як проблему нерівних можливостей. Положення 

концепції орієнтуються на всі можливості усунення фізичних і 

психологічних бар’єрів в соціальному середовищі шляхом 

створення різноманітних соціальних служб, засобів і методів. 

Тобто, закріплюється гуманістична ідея, що проблема людей з 

обмеженими функціональними можливостями ні в якому разі не 

обмежується медичним аспектом, а декларується як соціальна 

проблема нерівних можливостей. 

Слід зазначити, що в Україні є напрацьована законодавча 

база щодо захисту осіб з обмеженими можливостями. Так, 

правове регулювання соціальної політики щодо інвалідів 

здійснюється відповідно до Законів України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», 

«Про реабілітацію інвалідів в Україні» тощо. Основне завдання 

закону «Про реабілітацію інвалідів в Україні» полягає у 

відновленні соціального статусу, досягненні матеріальної 

незалежності та соціальної адаптації людей з інвалідністю, 

створення умов для усунення обмежень їх життєдіяльності, 

відновлення здатності до побутової, професійної та суспільної 

діяльності. 
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Один із практичних проявів цих заходів є надання людям з 

обмеженими можливостями пільгових прав на отримання освіти, 

а потім працевлаштування. Так, в країні створено Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

недержавної форми власності, який має представництва та філії у 

24 регіонах і здійснює підготовку з 34 спеціальностей за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, 

бакалавра і спеціаліста. Нині в університеті та його 

територіально відокремлених структурних підрозділах 

навчається 1,1 тис. інвалідів, що становить 10 % загальної 

чисельності студентів університету. Зокрема, філія університету 

у м. Хмельницькому, а саме Хмельницький інститут соціальних 

технологій у складі своїх студентів має 7 % інвалідів. 

Крім того, у сфері управління Міністерства праці та 

соціальної політики функціонує 5 спеціалізованих навчально-

виховних закладів інтернатного типу. Навчання студентів 

здійснюється за спеціальностями: “Бухгалтерський облік”, 

“Економіка підприємств”, “Соціальна робота”, “Право” – та за 

робітничими професіями: кравець, закрійник, складальник верху 

взуття, оператор комп’ютерного набору та ін. 

Прагнення поєднати переваги усіх названих концепцій 

сприяє формуванню сучасної української системи соціального 

захисту, вихідними позиціями якої є гуманістичний характер 

ставлення до людини з обмеженими можливостями, особистісно-

діяльнісний підхід до інваліда, що не дозволяє відчувати себе 

неповноцінним і соціальне бачення особистості, всебічне 

сприяння розкриттю її соціальної сутності, відмова від 

традиційної медичної моделі інвалідності. Виходячи з цього, 

комплексне розв’язання проблем інвалідності має передбачати: 

- правове регулювання соціальної політики щодо інвалідів; 

- матеріальне, соціально-побутове та медичне забезпечення; 

- комплексну багатопрофільну реабілітацію; 

- освіту та фахову підготовку; 

- працевлаштування та зайнятість інвалідів; 

- інформаційне забезпечення. 
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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

 
Волчелюк Ю.І. 

заступник завідувача кафедри соціальної роботи Хмельницького інституту 

соціальних технологій Університету «Україна» 

 

За даними міністра охорони здоров'я і соціального розвитку 

Російської Федерації на серпень 2009 року, чисельність дітей-

інвалідів в Росії складає 545 тисяч чоловік [1]. 

Держава гарантує громадянам загальнодоступність і 

безкоштовність початкової загальної, основної загальної, 

середньої (повної) загальної освіти і початкової професійної 

освіти, а також на конкурсній основі безкоштовність середньої 

професійної, вищої професійної і післявузівської професійної 

освіти в державних і муніципальних освітніх закладах в межах 

державних освітніх стандартів, якщо освіту даного рівня 

громадянин отримує вперше [2]. 

За даними Міністерства освіти Росії, в 2008-2009 

навчальному році в звичайних школах навчалося 142,659 тисяч 

дітей-інвалідів, в корекційних класах звичайних шкіл – 148,074 

тисяч. У корекційних школах і школах-інтернатах – 210,842 

тисяч дітей-інвалідів і дітей з обмеженими фізичними 

можливостями. 

За даними департаменту освіти Росії, в освітніх установах 

столиці вчаться 19 тисяч дітей з обмеженим можливостями (дані 

на травень 2010 року). Половина з них – в середніх школах, 35 % 

– в спеціальних корекційних, 5 % – в технікумах і вищих 

навчальних закладах, 10 % – в дитячих садках. При цьому 

близько півтора тисяч дітей з обмеженими можливостями 

здобувають загальну середню і додаткову освіту вдома [1]. 

Система інклюзивної освіти включає учбові заклади 

середньої, професійної і вищої освіти. Її метою є створення 

безбар’єрного середовища в навчанні і професійній підготовці 

людей з обмеженими можливостями. Цей комплекс заходів має 

на увазі як технічне оснащення освітніх установ, так і розробку 
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спеціальних учбових курсів для педагогів і інших учнів, 

спрямованих на розвиток їх взаємодії з інвалідами [3].  

Перші інклюзивні освітні установи в Росії з'явилися на 

рубежі 1980-1990 рр. У Москві в 1991 році за ініціативою 

московського Центру лікувальної педагогіки і батьківської 

громадської організації з'явилася школа інклюзивної освіти 

"Ковчег". 

З восени 1992 року в Росії почалася реалізація проекту 

"Інтеграція осіб з обмеженими можливостями здоров'я". 

В результаті в 11-ти регіонах були створені експериментальні 

майданчики по інтегрованому навчанню дітей з обмеженими 

можливостями. 31 січня 2001 року учасники Міжнародної 

науково-практичної конференції з проблем інтегрованого 

навчання прийняли Концепцію інтегрованої освіти осіб з 

обмеженими можливостями здоров'я, яка була спрямована в 

органи управління освіти суб'єктів Російської Федерації 

Міністерством освіти Російської Федерації 16 квітня 2001 року. 

За даними Міністерства освіти і науки РФ, в 2008-2009 рр. 

модель інклюзивної освіти впроваджується в порядку 

експерименту в освітніх установах різних типів у ряді суб'єктів 

Федерації: Архангельської, Володимирської, Ленінградської, 

Московської, Нижегородської, Новгородської, Самарської, 

Томської і інших областях [4]. 

У Москві працюють більше півтори тисячі загальноосвітніх 

шкіл, з них за програмою інклюзивної освіти – лише 47. 

Прийом громадян до державних освітніх установ для 

здобуття середньої професійної, вищої професійної і 

післявузівської професійної освіти проводиться на конкурсній 

основі по заявах громадян. Умови конкурсу повинні гарантувати 

дотримання прав громадян на освіту і забезпечити зарахування 

громадян, найбільш здатних і підготовлених до освоєння 

освітньої програми відповідного рівня. 

Порядок прийому до державних освітніх закладів вищої 

професійної освіти (вищі навчальні заклади) Російської 

Федерації, заснованих федеральними органами виконавчої влади 
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затверджені Наказом Міністерства освіти Російської Федерації 

від 14.01.2003 р. № 50. 

Виключення для окремих категорій громадян, які можуть 

прийматися на навчання до освітнього закладу поза конкурсом, 

встановлені ст. 16 Закону Російської Федерації "Про освіту" від 

10.07.1992 р. № 3266-1. У особливу категорію Законом виділені 

діти-інваліди, інваліди I і II груп. Вони приймаються до 

державних освітніх установ середньої професійної і вищої 

професійної освіти поза конкурсом за умови успішної здачі 

вступних екзаменів. Але для реалізації вказаного права діти з 

обмеженими можливостями та інваліди I і II груп повинні 

представити до освітнього закладу висновок установи Державної 

служби медико-соціальної експертизи про те, що їм не 

протипоказане вчення у відповідних освітніх закладах (п. 3 ст. 16 

Закону РФ "Про освіту"). 

До вступу і подачі документів в приймальну комісію вищого 

навчального закладу необхідно скласти індивідуальну програму 

реабілітації, в якій буде вказана можливість навчання за 

вибраною спеціальністю у даному освітній установі.  

Індивідуальна програма реабілітації має бути надана в 

приймальну комісію разом з висновком установи Державної 

служби медико-соціальної експертизи про те, що дитині з 

обмеженими можливостями або інвалідові I і II груп не 

протипоказане навчання у відповідних освітніх установах.  На 

вступних екзаменах зі всіх предметів дитина-інвалід, інвалід I і II 

груп повинна отримати оцінку не нижче задовільно [5]. 

На сьогодні інклюзивна освіта на території Російської 

Федерації регулюється Конституцією Російської Федерації, 

федеральним законом "Про освіту", федеральним законом "Про 

соціальний захист інвалідів в Російської Федерації", а також 

Конвенцією про права дитини і Протоколом № 1 Європейської 

конвенції про захист прав людини і основних свобод. 
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СТАН  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНТЕГРОВАНОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ  

В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 
Галко О.М. 

викладач кафедри правознавства Хмельницького інституту соціальних 

технологій Університету «Україна» 

 

Нормативно-правове забезпечення інтегрованого та 

інклюзивного навчання в закладах освіти здійснюється з 

допомогою позитивного закріплення напрацьованих правових 

положень як шляхом прийняття нових нормативних актів, так і 

шляхом внесення змін і доповнень до чинного законодавства 

України в сфері регулювання інтегрованого та інклюзивного 

навчання в закладах освіти усіх рівнів. 

Безперечно, що правовим орієнтиром цього процесу є саме 

Конституція України як Основний Закон України, який містить 

загальні для усіх правовідносин в країні положення, серед яких і 

ті, що стосуються предмету дослідження даної праці – ст. 21-24 
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Конституції України, які передбачають рівність людей у правах, 

право кожного на вільний розвиток своєї особистості та 

недопустимість будь-яких привілеїв чи обмежень в залежності 

від яких би то не було ознак, а також її ст. 53, згідно з якою 

кожен має право на освіту [1]. 

Не дивлячись на зазначені прогресивні норми прямої дії, 

профільний нормативно-правовий акт – Закон України «Про 

освіту», як головний регулятор освітнього простору не містить 

жодної норми відносно інтегрованого та інклюзивного навчання 

в закладах освіти як способу забезпечення рівності тих, хто не 

може в силу фізичних та психологічних особливостей 

реалізувати свої права на здобуття освіти без забезпечення їм для 

цього належних умов з основною масою повносправних людей. 

Натомість даний законодавчий акт у своїй ч. 4 ст. 37 містить 

доволі дискримінаційну, як для сучасних інтеграційних процесів 

та гуманістичних принципів норму, відповідно до якої «для осіб, 

які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть 

навчатися в масових навчальних закладах, створюються 

спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи, дитячі 

будинки, дошкільні та інші навчальні заклади» [2], що тим самим 

виключає цю масу людей із загально-соціалізаційного процесу. 

Єдиний серед актів загального законодавства – Закон 

України «Про охорону дитинства» конкретизує заборону 

дискримінації дітей – інвалідів та дітей з вадами розумового або 

фізичного розвитку, а також державного сприяння створенню їм 

необхідних умов, нарівні з іншими громадянами та можливостей 

отримати базову, професійно-технічну та вищу освіту, у тому 

числі в домашніх умовах [3]. 

Проте аналізуючи наведені положення, можна побачити 

суттєву різницю між задекларованими Конституцією України 

нормами щодо «рівності людей у правах» та «недопустимості 

будь-яких обмежень в залежності від яких би то не було ознак», а 

також нормами Закону України «Про охорону дитинства», що 

містять певні обмеження цього права, закладені у його ст. 27, а 

саме ті, що «для дітей – інвалідів та дітей з вадами розумового 

або фізичного розвитку, які не можуть навчатися в загальних 
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навчальних закладах, створюються спеціальні заклади» [1, 3]. 

Тобто мають місце певні законодавчі колізії, що не дають змоги 

досить чітко врегулювати проблеми, пов’язані з інтегрованим та 

інклюзивним навчанням в закладах освіти, або ж взагалі загальне 

законодавство не відводить їм уваги, покладаючись на 

спеціальне законодавство по захисту прав інвалідів. 

Так, серед чинних законів, присвячених захисту саме 

інвалідів, слід відзначити Закони України „Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991 р., 

„Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 

дітям – інвалідам” від 16.11.2000 р., „Про реабілітацію інвалідів в 

Україні” від 06.10.2005 р. 

Слід відмітити і те, що 6 березня 2010 року (у зв’язку із 

прийняттям Закону України Про ратифікацію Конвенції про 

права інвалідів і Факультативного протоколу до неї» від 

16 грудня 2009 року) Україна приєдналася до Конвенції про 

права інвалідів – першої міжнародної угоди, що зобов’язує 

захищати права інвалідів. Конвенція містить 50 статей, 

спрямованих на захист і заохочення прав інвалідів, ліквідацію 

дискримінації стосовно них, серед яких, безперечно, чільне місце 

посідає і ст. 24, яка зобов’язує держав – учасниць забезпечити 

інклюзивну освіту на всіх рівнях і навчання протягом усього 

життя [4, 5]. 

Отож, прогресивність та спрямованість гуманістичних 

тенденцій, а також міжнародні угоди вимагають більш якісного 

правового регулювання означених відносин на національному 

законодавчому рівні, що, зокрема, знаходить свій прояв у 

необхідності прийняття принципово нового законодавства. 

Також, корисним в цьому плані є прийнятий на двадцятому 

пленарному засіданні Міжпарламентської Асамблеї держав – 

учасників СНД Постановою № 20-5 від 7 грудня 2002 року 

Модельний закон про освіту осіб з обмеженими можливостями 

здоров'я (спеціальну освіту), який передбачає впровадження в 

Україні норми щодо інтегрованої освіти, так як він є основою для 

розробки, прийняття і вдосконалення національного 
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законодавства в області спеціальної освіти держав – учасників 

СНД, однією з яких є Україна [6]. 

Наразі хочеться відмітити, що до останнього часу існувало 

декілька конкретно спрямованих на вирішення цих питань 

законопроектів, серед яких – № 6218 «Про освіту осіб з 

обмеженими можливостями здоров’я», поданий М. Бауером, 

І. Шаровим та № 1270 «Про освіту осіб, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку (спеціальну освіту)», 

поданий К. Самойликом, які намагались наблизити освіту осіб з 

обмеженими можливостями здоров’я до Стандартних правил 

ООН та Саламанкської декларації, перший з яких на даний час 

пройшов перше читання та перебуває із невизначеним статусом, 

а другий – знятий з розгляду у Верховній Раді України. 

Отож, реалізація концепції впровадження інтегрованого та 

інклюзивного навчання в закладах освіти здійснюється шляхом 

прийняття підзаконних нормативно-правових актів, серед яких і 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 р. 

№ 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного 

навчання», аби хоча б з їх допомогою актуалізувати та вивести 

можливість здобуття освіти людьми з особливими потребами на 

якісно новий рівень, що дасть змогу їм повною мірою 

адаптуватися до повноцінного та активного суспільного життя. 
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ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 
Голова Н.І. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки 

Хмельницького національного університету 

 

Витоки ідей соціально-педагогічного захисту дітей містяться 

в багатовіковій практиці виховання: народній педагогіці, ідеях 

народності та гуманізму, доброчинності, які відобразилися у 

працях М. Бунакова, М. Пирогова, А. Макаренка, К. Ушинського, 

В. Сухомлинського, С. Шацького та ін. Проблеми соціально-

педагогічної охорони дитини, організації захисту та допомоги 

дітям, висвітлюється в сучасних дослідженнях Г. Лактінової, 

А. Капської, І. Пєши (соціально-правовий аспект захисту дітей – 

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування); 

В. Оржеховська, В. Виноградової – Бондаренко (проблеми 

дитячої бездоглядності та безпритульності); І. Трухіна 

(соціальний захист прав дітей з особливими потребами) та ін. [3, 

с. 629]. 

Форми і методи, які застосовуються у діяльності соціально 

педагога з питань охорони дитинства, мають деяку специфіку та 

поділяються на соціологічні та педагогічні. 

Соціологічними методами є: метод аналізу документів – 

дозволяє оперативно одержати фактографічні дані про 

неповнолітнього та його мікрооточення, які у більшості випадків 

носять об'єктивний характер; метод експертних оцінок – 

заснований на опитуванні або інтерв'юванні, за допомогою яких 

http://zakon.rada.gov.ua/go/997_a08
http://zakon.rada.gov.ua/go/997_a08
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виявляється інформація, що відображає знання, думки, ціннісні 

орієнтації і установки клієнтів, їх відношення до подій, явищ 

дійсності; використовується в ситуаціях, коли та або інша 

проблема потребує оцінки компетентних осіб – експертів, що 

мають глибокі знання про предмет або об'єкт дослідження; 

біографічний метод – використання соціальних біографій, що 

дозволяє на основі аналізу особистих документів та 

характеристик досліджувати суб'єктивні сторони суспільного 

життя особи; вивчаються стосунки неповнолітнього, в які він був 

включений опосередковано або безпосередньо; спостереження – 

як емпіричний метод дослідження використовується для збору 

інформації та відомостей про неповнолітнього, його сім’ю, 

мікросоціальне оточення, при вивченні зовнішніх проявів 

поведінки особи без втручання в протікання його діяльності.  

Соціально-педагогічна діяльність з захисту прав дітей та 

охорони дитинства базується на використанні педагогічних 

методів. Важливим є правильне застосування методів 

формування суспільної свідомості (бесіда, диспут, лекція); 

формування досвіду суспільної поведінки (вправа, привчання, 

попередження, доручення); стимулювання і оцінки поведінки 

(заохочення і покарання); перевірки та оцінки ефективності 

проведеної роботи (параметричний метод, опитування).  

Так, бесіда використовується протягом всього процесу 

соціальної роботи з неповнолітнім. Налагодження співпраці, 

контакту можливе тільки за умови проведення ефективної бесіди, 

з урахуванням усіх вимог, які її підвищують. Допомагає 

тактовність, ініціативність, комунікабельність, професіоналізм 

соціального педагога. Особливо значущою є перша бесіда. Під 

час її проведення встановлюються дані, інформація, якими 

необхідно буде володіти протягом часу, потрібного для 

вирішення проблеми. Даний метод ефективний у застосуванні з 

неповнолітнім, його батьками, а також усіх, задіяних до 

профілактичного процесу.  

Диспут має місце при вирішення доцільності застосування 

того чи іншого методу, профілактичного заходу в роботі з 

неповнолітнім, його оточенням. Учасниками диспуту можуть 
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виступати педагоги, медики, працівники правоохоронних 

органів, служби у справах неповнолітніх, соціальних служб, а 

також фізичні особи. Особливо цінним було б залучення до 

диспуту самого неповнолітнього, що є показником високого 

рівня розвитку його правосвідомості.  

Лекція на правовиховну тематику ефективно проходить із 

залученням працівників правоохоронних органів, фахівців інших 

державних та суспільних сфер. На ефективність її проведення 

впливає актуальність обраної тематики, місце, умови і час, 

відведений для висвітлення проблемного питання. Краще 

сприйматиметься інформаційний матеріал, якщо лекція 

проходитиме у формі відео-лекторію. У заходах плану виховної 

роботи багатьох навчальних закладів ще практикується 

проведення кінолекторію за визначеною тематикою [2, c. 56]. 

Серед методів формування досвіду суспільної поведінки у 

сфері захисту прав та охорони дитинства слід назвати: вправу, 

привчання, попередження, доручення. Проаналізуємо ці методи 

детальніше. 

Вправа має місце через засвоєння дитиною вимог щодо 

захисту прав і законних інтересів неповнолітньої особи і 

застосовується до тих пір, поки її поведінка не набуває 

автоматичності. Привчання як профілактичний метод повинен 

застосовуватися, починаючи з раннього віку дитини, а також 

мати місце у всіх сферах життєдіяльності дитини. Доручення у 

соціально-педагогічній діяльності має застосовуватися в 

індивідуальній роботі з неповнолітніми і повинне 

характеризуватися посильністю та стимулюючим впливом. 

Попередження застосовується у випадку неправомірної 

поведінки самої дитини чи з метою застерегти від порушення її 

правових суспільних норм.  

Серед методів стимулювання і оцінки поведінки при захисті 

прав і законних інтересів неповнолітніх слід назвати методи 

заохочення і покарання, що в основному застосовуються до самої 

дитини. Вони сприяють активізації поведінки особистості, 

вироблення власної позиції у тій чи іншій ситуації, адекватності 

у ставленні до оточуючих, до суспільних моральних норм. 
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Заохочення має вигляд пропаганди та підтримки правомірної 

поведінки особи, покарання – припинення асоціальної, 

антигромадської поведінки шляхом накладання певних стягнень, 

обмежень. Попри різні зовнішні прояви, обидва ці методи 

формують погляди, переконання, позицію особистості, сприяють 

покращенню якості її соціалізації [4, с. 77]. 

Зазначимо, що важливу групу складають методи перевірки та 

оцінки ефективності проведеної роботи: параметричний метод 

полягає в зіставленні двох ключових параметрів: вихідного 

соціального стану клієнта і його стану після застосування форм і 

методів соціально-педагогічної роботи. Різниця між цими двома 

параметрами є результатом, що свідчить про ефективність 

проведеної роботи; аналіз опитування – один з найбільш часто 

використовуваних методів в соціально-педагогічній роботі за 

досліджуваною проблемою. Даний метод дозволяє оперативно 

одержати дані про заходи, які застосовувались стосовно дитини, 

прийняті рішення й стан їх виконання, соціальний статус і 

благополуччя [1, c. 21].  

Отже, соціально-педагогічна діяльність у сфері захисту прав 

дітей характеризується рядом особливостей: необхідною є 

постійна діагностика рівня правосвідомості неповнолітніх. Це 

потребує знань шляхів захисту індивіда з урахуванням його 

вихідного соціального статусу та форм, методів надання 

соціально-правової й психолого-педагогічної допомоги; 

технологія, механізм захисту прав особи повинні бути 

прозорими, чіткими, доцільними, обґрунтованими і зрозумілими 

як для самого неповнолітнього, так і для його батьків. 
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Одним із аспектів розвитку суспільства є освіченість 

громадян, надання можливостей отримати якісну вищу освіту 

різним категоріям населення, в тому числі, особам із вадами 

зору. 

Розвиток системи вищої освіти в Україні потребує 

впровадження нових форм і методів роботи зі студентами із 

вадами зору в умовах вищого навчального закладу. Все більше 

уваги в роботі з такою категорією студентів приділяється 

створенню умов, які ураховуватимуть їхні потреби і можливості.  

Тенденція до збільшення кількості студентів із вадами зору 

загострила ряд проблем, пов’язаних із отриманням ними вищої 

освіти. 

Серед цих проблем виділяємо такі:  

- неадаптованість навчального матеріалу до їхніх 

можливостей; 

- відсутність спеціальних технічних засобів і програмного 

інформаційного забезпечення; 

- недостатній рівень спеціальної психолого-педагогічної 

підготовки фахівців для роботи із зазначеною категорією 

студентів. 
Для вирішення зазначених проблем та забезпечення рівного 

доступу студентів із вадами зору до якісної вищої освіти 

навчальні заклади мають адаптувати до можливостей таких 

студентів навчальні програми та плани, методики та форми 

навчання шляхом проведення різних організаційно-педагогічних 

заходів. Необхідно придбання спеціального обладнання та 

програмного забезпечення. 



 
 

 159 

Реалізація цих заходів потребує відповідного нормативно-

правового забезпечення навчання студентів із вадами зору в 

Україні. 

Питаннями, пов’язаними з аналізом нормативно-правового 

забезпечення навчання студентів з вадами зору в Україні 

займаються науковці П. Таланчук, К. Кольченко, Г. Нікулина, 

М. Чайковський, Ю. Богінська. 

Стаття 24 Конвенції ООН 2006 року про права інвалідів 

проголошує, що держави – учасниці визнають право інвалідів на 

освіту. З метою реалізації цього права без дискримінації на 

основі рівності можливостей, держави – учасниці забезпечують 

інклюзивну освіту на всіх рівня [1]. 

Усі країни-учасниці, які ратифікували Конвенцію, в тому 
числі й Україна (2010р.), зобов’язуються застосовувати 

інклюзивну освіту на всіх рівнях, тобто мають бути створені всі 

необхідні умови для отримання якісної вищої освіти людьми з 

обмеженими можливостями. 

Сучасний етап розвитку системи освіти України згідно з 

законами України «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні»(2006 р.), «Про основи соціальної захищеності інвалідів 

в Україні» (2010 р.), «Про вищу освіту» (2004 р.), з Наказом 

Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук 

України № 764-р. від 17.11.2003 р., № 55 від 17.11.2003 р. «Про 

затвердження Програми професійної підготовки інвалідів по 

слуху і зору у вищих навчальних закладах I-IV рівнів 

акредитації», з Конвенцією ООН (2006 р.) про права інвалідів, 

ратифікованою Україною у 2010 році, передбачає створення 

нової парадигми освіти, спрямованої на формування освіченої, 

творчої особистості, забезпечення умов для розкриття 

здібностей, використання досвіду, задоволення освітніх потреб 

кожного.  

Але прийняті в Україні нормативно-правові документи, 

спрямовані на забезпечення прав осіб із обмеженими 

можливостями здоров’я, не повною мірою вирішують проблеми 

навчання осіб із вадами зору у вищих навчальних закладах.  
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21.02.2012 року було ухвалено Закон України № 4213 від 

22.12.2011 року «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо прав інвалідів», який передбачає зміни в законодавстві 

України згідно з положеннями Конвенції ООН. У Законі 

визначено, що статтю 21 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» необхідно доповнити частиною 

шостою такого змісту, що навчальні заклади надають освітні 

послуги інвалідам нарівні з іншими громадянами, у тому числі 

шляхом створення належного кадрового, матеріально-технічного 

забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що 

враховує індивідуальні потреби інваліда [2]. 

Але, в проекті Закону «Про вищу освіту» не враховано 

особливості навчання молоді з обмеженими можливостями, в 

тому числі, з вадами зору, відсутні поняття «інтегрована освіта», 

«інклюзивна освіта», «студенти з обмеженими можливостями», 

«особливі освітні потреби», а також не визначено механізм 

реалізації рівних прав і можливостей на отримання якісної вищої 

освіти студентами з особливими потребами. 

Проведений нами аналіз нормативно-правових документів 

щодо інклюзивного навчання свідчить, що необхідно: 

- повною мірою реалізувати прийняті нормативно-правові 

документи щодо інклюзивного навчання студентів із вадами зору 

на практиці; 

- урахувати міжнародно-правові норми щодо інклюзивного 

навчання студентів із вадами зору, прийняті в Україні;  

- вдосконалити нормативно-правову базу щодо інклюзивного 

навчання студентів із вадами зору; 

- розробити і внести до Закону України «Про вищу освіту» 

доповнення щодо інклюзивної освіти молоді з обмеженими 

можливостями. 

Отже, для повного забезпечення інклюзивного навчання 

студентів із вадами зору мають бути прийняті відповідні 

документи на державному рівні і проведені організаційно-

педагогічні заходи на рівні вищих навчальних закладів. 
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Проблема забезпечення якісної освіти не є новою. Це та 

галузь, розвиток якої не обмежується якимось конкретними 

ресурсами, окрім фінансово-матеріальних. Поле для творчості, 

задля удосконалення та підвищення ефективності навчання і 

підготовки якісного, конкурентоздатного на ринку праці фахівця, 

є настільки широким, як людська уява. Чи не найбільша кількість 

реформ та експериментів проводиться саме у галузі освіти, в 

тому числі і вищої освіти. Останнім часом ця галузь зазнала 

докорінних змін, причому зміни мали ознаки як кількісного 

характеру, так і якісного.  

На тлі державної євроінтеграційної політики, з метою 

приведення до Європейських стандартів, реформуванню 

підлягають усі галузі народного господарства, у тому числі і 

система вищої освіти. Так усі вітчизняні вищі навчальні заклади 

сьогодні працюють за умовами Болонської конвенції, яка 

http://grom-bezpeka.org.ua/laws/international-human-rights
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передбачає кредитно-модульну систему подання нового 

навчального матеріалу та модульно-рейтингову систему оцінки 

навчальних досягнень студентів. І це є великим кроком вперед, 

адже ця система сама по собі стимулює студента до навчання, 

демократизує та відкриває даний процес, вчить студента 

аналізувати ситуацію та самостійно знаходити вихід із неї, часто 

і нетрадиційний, що також розвиває творчий характер пізнання 

студента.  

Проте, визнати попередню (традиційну) форму вищої освіти 

неефективною ми не можемо. Історії відомі ряд видатних людей 

та науковців, які навчались саме за такою формою і досягли 

всесвітнього визнання. Вона просто морально застаріла та не 

відповідає умовам сучасності, які пропонують цілий ряд 

ефективних та інтерактивних методів, механізмів та прийомів 

навчання. 

Проте, будь-яку систему, навіть саму досконалу 

технологічно, можна легко зробити або надзвичайно 

ефективною, або ж навпаки повністю неефективною. Адже ми 

чітко розуміємо, що для ефективного функціонування будь-яка 

система чи технологія (у даному випадку технологія навчання) 

передбачає наявність певного матеріального, кадрового, 

фінансового, суто організаційного та інших видів забезпечення. 

Тим більше, коли йдеться про нестандартну, нетрадиційну, а 

інтегровану та інклюзивну технологію навчання. 

В одній із своїх попередніх праць ми розкривали суть та 

необхідність диференціації навчального процесу у вищому 

навчальному закладі, як першого та суттєвого кроку на шляху до 

індивідуалізації та демократизації цього процесу. Проте, 

працюючи в навчальному закладі інклюзивної орієнтації, цього 

явно замало. Тому сьогодні ми вирішили визначити необхідний 

рівень організаційно-психологічних умов для якісної реалізації та 

здійснення інклюзивного навчання. 

Перш ніж безпосередньо приступити до висвітлення 

необхідних умов інтегрованого та інклюзивного навчання, 

проаналізуємо основні визначення, що фігурують у цьому 

процесі. 
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Навчання – це пізнання суті речей та явищ. Для того аби 

активізувати пізнавальний процес слід чітко довести до 

свідомості студентів саме навчальне завдання, зацікавити їх у 

процесі пізнання та забезпечити споглядання результатів їх 

роботи. 

Диференціація навчання передбачає індивідуальний підхід до 

студентів чи їх груп в залежності від їх природних задатків та 

можливостей. 

Інтеграція навчального процесу – це об’єднання усіх 

студентів (звичайних і особливих) в одну групу з метою введення 

в соціум (соціалізації) останніх. 

Інклюзія – це також один із ефективних методів соціалізації 

людей з особливими потребами та обмеженими фізичними 

можливостями, який передбачає створення особливих умов 

навчання та пристосування навчального закладу до особливих 

потреб індивіда. 

Тому саме інклюзія ставить перед навчальними закладами 

надзвичайно високі вимоги щодо забезпечення реалізації 

навчально-виховного процесу. Адже навчаючи людей з 

обмеженими фізичними можливостями слід передбачити 

можливість їх довезення із дому до навчального закладу і назад, 

можливість їх пересування по навчальному корпусу із поверху на 

поверх, можливість справляти природні потреби, можливість 

відпочинку та профілактичного лікування, тощо. Ми вже не 

говоримо про необхідність спеціальної підготовки науково-

педагогічних кадрів та обслуговуючого персоналу. У даному 

випадку йдеться не про жалість до таких людей, а про 

компетентний тактовний та рівний до усіх учасників навчального 

процесу підхід щодо викладання навчального матеріалу та 

оцінювання знань студентів, щоправда із врахуванням 

індивідуальних фізичних можливостей. 

Педагог, який працює у вищому навчальному закладі 

інклюзивної орієнтації має досконало володіти не тільки 

передовими навчальними технологіями, але й спеціалізованими 

апаратами та пристроями для роботи студентів з обмеженими 

фізичними можливостями (апарати для слабкозорих, для 
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підсилення звуку, сурдопереклад тощо), та бути готовим надати 

будь-яку допомогу таким людям, у тому числі і медичну. 

Окрім перелічених вище організаційних та технічних умов, у 

вищому навчальному закладі інклюзивної орієнтації педагогам 

не слід забувати про значні психологічні бар’єри між здоровими 

студентами та студентами-інвалідами, між ними та викладачами, 

тощо. Інколи спостерігається несприйняття та небажання батьків 

здорових студентів, аби їх діти навчались в одній групі з 

інвалідами. 

Таким чином, проаналізувавши вище викладене, можна 

зробити висновок, що інклюзивна освіта є необхідною та 

благородною справою. Але, оскільки вона диктує надто високі 

вимоги для якісної її реалізації, на цю галузь необхідно виділяти 

більше державних коштів та залучати приватних і закордонних 

інвесторів, розробляти спеціалізовану літературу, аудіо- та 

відеосупровід навчального процесу, удосконалювати навчальну 

методику та педагогічну майстерність, переглянути умови праці 

та заробітну плату персоналу, що працюють із даною категорією 

людей. Хмельницький інститут соціальних технологій вищого 

навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» має більш ніж десятирічний досвід 

роботи з інвалідами та охоче поділиться усіма надбаннями у цій 

галузі. 
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ПРАВОВА ОСНОВА НАВЧАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ В 

СІМ’Ї ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Єжова Т.Є. 

кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти 

Інституту психології та соціальної педагогіки  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

По силі й глибині специфічного впливу на дитину сім’я є 

найважливішим чинником і необхідною умовою позитивного 

розвитку, соціалізації та соціальної інтеграції особистості. 

У дослідженнях Т. Алексеєнко, О. Безпалько, А. Капської, 

Р. Овчарової, Ж. Петрочко, О. Сухомлинської, І. Трубавіної та ін. 

показано, що сім’я значно більшою мірою, ніж інші інститути 

виховання, здатна поступово прилучати дитину до соціального 

життя.  

Згідно статті 11 Закону України «Про охорону дитинства», 

кожна дитина має право на проживання в сім’ї та на піклування 

батьків. Стаття 14 даного закону встановлює, що діти та батьки 

не повинні розлучатися всупереч їх волі за винятком випадків, 

коли цього вимагає рішення суду. Це положення є особливо 

актуальним у контексті розгляду двох форм освіти дітей з 

особливостями психофізичного розвитку – традиційної 

інтернатної та інноваційної інклюзивної. 

Метою дослідження є аналіз вітчизняного законодавства 

стосовно організації освіти дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в контексті реалізації їх права на 

проживання в сім’ї.  

Спеціальні школи-інтернати мають величезний досвід у 

справі задоволення особливих освітніх потреб дітей, проте їх 

суттєвим недоліком є те, що діти тривалий час ізольовані від 

власних родин і від суспільства в цілому. Випускники школи-

інтернату, можливо, мають достатні знання в різних освітніх 

областях, але вони не вміють вибудовувати свою життєву 

траєкторію, не можуть повною мірою реалізувати свій потенціал 

(А. Колупаєва, М. Малофєєв, О. Таранченко, Б. Пузанов, 
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Л. Шипіцина, Н. Шматко та ін.). Аналіз тематики наукових 

джерел з проблем корекційної педагогіки показав, що до 

недавнього часу було обмаль літератури, присвяченої питанням 

сімейного виховання дітей з особливостями психофізичного 

розвитку. Фактично, в батьків не було й такої потреби, оскільки 

діти більшість часу проводили в інтернатах, від’їжджаючи до 

дому лише на канікули.  

Нині ситуація дуже повільно, але змінюється на краще. Згідно 

Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-

інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, затвердженому наказом МОН України від 

15.09.2008 р. № 852, за бажанням батьків діти можуть лише 

навчатися у спеціальних школах-інтернатах без проживання у 

них (пункт 2.5). Проте зрозуміло, що таким «дозволом» зможуть 

скористатися лише сім’ї, що мешкають в місті, де знаходиться 

школа; для тих, хто живе за межами міста (а таких дітей в 

школах близько 50%), даний пункт не несе ніякого змістового 

навантаження. Пунктом 2.7 передбачена можливість відкриття у 

спеціальних школах спеціальних класів для дітей інших 

нозологій. Безперечно, організацією таких класів можуть бути 

розв’язані проблеми сімей, які живуть в містах, де немає 

спеціальної школи певного, необхідного їм виду, але є спеціальні 

школи інших видів. Проте вимога до наявності достатньої 

кількості учнів може стати перешкодою на шляху відкриття 

таких класів. Проблем сімей, які живуть за межами міста, даний 

пункт також не розв’язує. 

Вказаним вище документом розширено контингент дітей, які 

підлягають прийому в спеціальні школи. Так, пунктом 2.6 

передбачено відкриття окремих класів для дітей, які мають 

складні вади розвитку. Пунктом 3.5.1 передбачено можливість 

зарахування до спеціальної школи дітей з тяжкими порушеннями 

опорно-рухового апарату, які себе не обслуговують і відповідно 

до індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда 

потребують індивідуального догляду та супроводу. 

Оговорюється лише те, що стан здоров’я таких дітей має 

дозволяти їм перебування в дитячому колективі. 
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Сьогодні усе більше батьків хочуть, щоб їхня дитина, яка має 

особливі освітні потреби, вчилася у звичайній школі разом зі 

своїми однолітками. Батьки хочуть бачити своїх дітей щодня, 

впливати на їх виховання й навчання. Отже, сформувалося й 

упевнено зростає соціальне замовлення на інклюзивне навчання. 

Така форма організації навчально-реабілітаційного процесу 

спрямована на створення єдиного освітнього простору, що 

відповідає світовим тенденціям у вихованні підростаючого 

покоління. 

Для забезпечення правової основи інклюзивного навчання 

розроблено Порядок організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах (затверджено постановою 

КМУ від 15.08.2011 р. № 872). 

Згідно з цим документом, рішення про утворення класів з 

інклюзивним навчанням приймається керівником 

загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням освітніх 

запитів населення за умови наявності необхідної матеріально-

технічної та методичної бази, відповідних педагогічних кадрів і 

приміщень (пункт 4). При цьому поняття «освітні запити 

населення» ніяк не пояснюється, тобто є невизначеним. Даний 

документ не зобов’язує директора школи відкривати інклюзивні 

класи навіть при здійсненні перелічених у пункті 4 умов, а лише 

надає йому можливість прийняти певне рішення. 

Виділяти кошти для забезпечення безперешкодного доступу 

до приміщень інклюзивного навчального закладу має його 

власник (пункт 5). Проте ніякої відповідальності за 

недотримання цього положення не передбачено. 

На підставі пункту 7 даного документу зарахування дітей з 

особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним 

навчанням здійснюється відповідно до висновку психолого-

медико-педагогічної консультації (ПМПК). В даному випадку 

має місце певне неузгодження: «освітні запити населення», про 

які йдеться в пункті 4, тобто бажання батьків віддати дитину до 

інклюзивного класу, можуть не збігатися з висновком ПМПК про 

можливість та доцільність такого навчання. 
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Викладене дає підставу для наступних висновків. Нечіткість 

визначень та певна неузгодженість вітчизняних нормативно-

правових актів у галузі спеціальної освіти в окремих випадках 

порушує право дітей з особливостями психофізичного розвитку 

на проживання в сім’ї, надане їм Законом України «Про охорону 

дитинства». Удосконалення правового забезпечення вітчизняної 

моделі інклюзивної освіти сприятиме розв’язанню вказаного 
протиріччя. 

 

 

 

 

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Кравчук С.Й. 

кандидат юридичних наук, доцент, 

завідувач кафедри правознавства Хмельницького інституту соціальних 

технологій Університету «Україна» 

 

Згідно з Концепціями ООН про права інвалідів та права 

дитини, громадяни держав з фізичними вадами мають право на 

освіту. Однак однією з форм їх навчання є нова, але визнана в 

багатьох країнах світу інклюзивна форма освіти, яка забезпечує 

безумовне право кожної дитини навчатись у загальноосвітньому 

закладі за місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних 

для цього умов. Тому визначення правових основ такої системи 

навчання є на сьогодні досить актуальною, оскільки виділення 

механізмів дозволить сформувати основу не лише для 

сьогоднішніх, але й наступних поколінь дітей з фізичними 

вадами. 

Проблемою інклюзивної освіти в Україні займались науковці 

Ворон М., Найда Ю., Кавун Ю., Колупаєва А. та інші [5–8]. За їх 

оцінками вирішення проблем забезпечення відповідного рівня 

такої освіти можливе в дошкільних закладах та в 

загальноосвітніх школах. Тому, на їх думку, необхідно приділити 
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значну увагу методиці навчання в цих начальних закладах. Разом 

з цим, проблемні аспекти правового регулювання забезпечення 

відповідного рівня освіти у вищих навчальних закладах України 

науковцями не вивчалась. 

Основне завдання статті полягає в тому, що визначення 

системних підходів до її організації дозволить правильно 

налагодити підготовку фахівців у вищих навчальних закладах та 

організувати їх професійне та фінансове забезпечення для 

становлення осіб з фізичними вадами повноцінними 

громадянами нашої держави. 

В Україні модель інклюзивної освіти почала набувати 

значення переважно за ініціативи громадських організацій. На 

сьогодні в ряді обласних центрів нашої держави діють відповідні 

заклади. Один із перших таких навчальних закладів, створений у 

м. Києві у 2005 році, з метою забезпечення батьків 

інформаційною підтримкою для задоволення їхнього 

професійного росту у відстоюванні прав та інтересів дітей з 

особливими освітніми потребами, оцінювання потреб і 

забезпечення надання освітніх, соціальних та інших послуг 

сім'ям дітей з особливими освітніми потребами. Цей освітній 

центр реалізує особистісно-зорієнтований, інклюзивний підхід у 

навчанні та розвитку дітей від народження до десяти років. 

Метою діяльності центру є забезпечення батьків інформаційною 

підтримкою для задоволення їхнього професійного росту у 

відстоюванні прав та інтересів дітей з особливими освітніми 

потребами. Центр працює для того, щоб батьки отримали 

широкий спектр послуг безпосередньо в закладі освіти, де 

навчаються їхні діти [5]. 

Упродовж багатьох років в Україні більшість дітей з 

особливими фізичними потребами здобували освіту у 

спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах, що 

регулює ряд законодавчих актів, зокрема, закони України “Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про 

державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” та 

ін. (всього 5) [1–2]. На їх основі Міністерством освіта та науки 

України 1 жовтня 2010 року наказом за № 912 затверджена 
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Концепція розвитку інклюзивної освіти. Безумовно, вона є 

багатовекторним документом, який передбачає шляхи 

впровадження цієї форми навчання у нашій державі [3–4]. В той 

же час. щодо системи як загальної так і вищої освіти Концепція 

не передбачає особливостей, відмінних від загальної системи 

вищої освіти. Їх основним недоліком є те, що вони включають в 

себе загальні декларативні положення цієї системи. На їх основі 

місцеві органи влади самостійно приймають та реалізовують 

окремі програми, що включають в себе загально-інформаційні 

заходи. Їх недоліками є: 

- недостатність реабілітаційних та інших спеціальних послуг, 

які б дитина могла отримувати у спеціальному закладі; 

- створення ресурсних центрів лише для батьків дітей з 

особливими освітніми потребами на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

- невідповідна підготовленість педагогів до роботи з учнями з 

особливими освітніми потребами, велика наповнюваність класів, 

брак часу для консультацій і співробітництва зі спеціалістами та 

батьками. Але інклюзивне навчання має той позитивний аспект, 

що воно перейшло із декларативних положень окремих 

нормативно-правових актів у практичну площину. 

Проаналізувавши перші етапи інклюзивної системи навчання 

варто відмітити позитивні перші соціально-інформаційні заходи, 

які проводяться у такій системі. На жаль, ці заходи є 

неформальними. Керівники цих центрів організовують свою 

діяльність в правовому вакуумі на свій розсуд та виходячи із 

своїх фінансових можливостей.  

При цьому характерним для всіх навчальних закладів є те, що 

вони працюють над створенням комплексу освітніх, соціальних, 

оздоровчих та інформаційних послуг для дітей з особливими 

освітніми потребами. Свою діяльність центр планує відповідно 

до задоволення батьківських потреб у різних сферах. Семінари 

для батьків, тренінги та обмін корисною інформацією  дає змогу 

батькам обмінятись інформацією, отримати методичну 

літературу, навчальні посібники для батьків і педагогів, 

переглянути інформаційні листівки.  
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Згадані ресурсні центри організовують проходження 

практики для студентів педагогічних і соціально-гуманітарних 

факультетів. До участі в інклюзивних заходах залучаються 

учителі, вихователі, психологи, логопеди, дефектологи, 

вихователі-реабілітологи.  

Безумовно, найсприятливіші умови для виховання та 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами є звичайні 

дошкільні заклади, школи, де вони можуть успішно розвивати 

свої вміння та навички, товаришувати з ровесниками та 

почуватись у безпеці. Необхідно щоб діти з особливими 

освітніми потребами навчалися з іншими учнями, що надасть їм 

можливість досягти успіху, відчувати власну значущість. 

Такий підхід надасть всім дітям краще зрозуміти широкі 

можливості людського потенціалу, зростати чутливими до 

потреб і труднощів інших, з більшою повагою ставляться до 

життєвого досвіду й особливостей своїх ровесників. 

Разом з цим, існує низка проблем на шляху впровадження 

інклюзивного навчання:  

- відсутність єдиної системи правового регулювання 

функціонування інклюзивного навчання; 

- невідповідна підготовленість фахівців до роботи з учнями з 

особливими освітніми потребами; 

- недостатність реабілітаційних та інших спеціальних послуг, 

які б дитина могла отримувати у спеціальному закладі.  

Для формування системи інклюзивного навчання необхідно 

щонайперше на державному рівні сформувати її Концепцію в 

якій передбачити: 

- врегулювання підготовки кадрів не лише для фізичної 

реабілітації дітей з фізичними вадами, але й соціальної 

реабілітації; 

- вирішення проблеми правового характеру по залученню 

інвестицій в інфраструктуру відповідних навчальних закладів; 

- створення неурядових фондів для накопичення кошів у 

відповідні навчальні заклади; 
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-  регламент ведення постійного діалогу з Урядом України з 

питань розробки та підтримання в актуальному стані 

регуляторної політики; 

- налагодження співпраці із навчальними закладами 

інклюзивної системи інших держав; 

- вирішення порядку інформаційно-пропагандистського 

забезпечення проблеми соціальної реабілітації дітей з фізичними 

вадами. 

Безумовно, це далеко не всі проблеми, які необхідно 

вирішувати в правовому полі для формування інклюзивної 

системи в Україні відповідно до потреб суспільства та 

конституційних положень нашої держави. В той же час, це хоча б 

часткове їх вирішення надасть можливість сформувати 

нормативну, освітню та фінансову основу для створення умов по 

належному функціонуванню інклюзивної системи. 
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Обговорення та визначення загальних стратегій вирішення 

існуючих проблем щодо впровадження принципів інклюзивної 

освіти; вдосконалення правового захисту дітей та молоді з 

особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі 

завжди залишалося і є актуальним та відкритим питанням 

сьогодення. 

Право на освіту є одним з найважливіших соціокультурних 

прав людини. Реалізація зазначеного права здійснюється на 

основі принципу рівності, визнання та захисту прав кожного. 

Українське законодавство відповідно до норм міжнародного 

права визнає, що будь-якій дитині має бути в рівній мірі 

забезпечена можливість отримати освіту. 

Розвиток законодавчих норм про права дитини з особливими 

потребами ведеться, починаючи з Декларації прав дитини 1959 

року [1, с. 123-126]. Останній акт – Конвенція ООН про права 

інвалідів 2006 року [2], що відображає поступову зміну поглядів 

людства на проблему рівності і недискримінації інвалідів у сфері 

освіти. 

Декларація прав дитини встановлює право дитини на основі 

рівності можливостей розвинути свої здібності за допомогою 

освіти (принцип 7) [1, с. 123]. Загальна Декларація прав людини 

закріплює право кожного на освіту; визначає, що освіта повинна 
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сприяти повному розвитку людської особистості (ст. 26) [1, 

с. 89]. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні 

права зазначає, що освіта має бути спрямована на повний 

розвиток людської особистості та усвідомлення її гідності (ст. 13) 

[1, с. 101]. Перший протокол до Європейської конвенції про 

захист прав людини і основних свобод закріплює правило про те, 

що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту (ст. 2) [1, 

с. 109].  

Конвенція ООН про права дитини 1989 року закріплює 

визнання державами-учасницями права такої дитини на 

повноцінне і достойне життя, у тому числі права на допомогу з 

метою забезпечення ефективного доступу до послуг у галузі 

освіти. У статтях 28 і 29 Конвенції підтверджується право дитини 

на освіту, здійснення якого має відбуватися на основі рівних 

можливостей [3, с. 34].  

Так, Декларація про права розумово відсталих осіб 1971 р. 

проголошує, поряд з правом на медичне обслуговування та 

лікування, право на освіту, навчання, відновлення 

працездатності, які дозволять цим особам розвивати свої 

здібності і максимальні можливості [1, с. 167]. Декларація про 

права інвалідів 1975 р. закликає визнати права за всіма 

інвалідами, без яких би то не було виключень і без дискримінації, 

в тому числі право на освіту, професійну підготовку тощо [1, 

с. 178].  

Спеціальний антидискримінаційний акт в галузі освіти – 

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти 1960 р., 

де стаття 1.1 визначає як дискримінацію будь-яке обмеження або 

перевагу за будь-якою ознакою, що має метою чи наслідком 

порушення рівності в галузі освіти [1, с. 190].  

У Талліннських керівних принципах 1989 р. сформульовано 

побажання державам розробляти спеціальні програми і навчальні 

матеріали для розвитку дітей-інвалідів у дитячому і дошкільному 

віці, надавати інвалідам можливості отримання початкової, 

середньої та вищої освіти в рамках звичайних систем освіти у 

школах [1, с. 202].  
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У першій половині 90-х років міжнародним співтовариством 

прийнято цілу низку актів, що розширюють уявлення про права 

людей в галузі освіти (у тому числі осіб з обмеженими 

можливостями). Так, в березні 1990 року учасники Міжнародної 

конференції з освіти для всіх підписали Всесвітню декларацію 

про освіту для всіх. 

У грудні 1993 року Генеральна Асамблея ООН прийняла 

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для 

інвалідів, в яких, зокрема, відображаються завдання у сфері 

забезпечення доступності освіти для інвалідів, вказується на 

елементи механізму реалізації освіти в інтегрованих структурах 

(в рамках звичайної школи) [1, с. 209].  

Найбільш докладним і змістовним актом в галузі освіти осіб з 

обмеженими можливостями здоров'я є Саламанська декларація 

1994 року, в якій визнається, зокрема, що доступність навчання у 

звичайних школах має бути забезпечена за допомогою 

педагогічних методів, орієнтованих в першу чергу на дітей з 

метою задоволення цих потреб. У Декларації закріплений 

основний принцип інклюзивної школи, згідно з яким всі діти 

повинні навчатися разом у всіх випадках, коли це є можливим, 

незважаючи ні на які труднощі або відмінності, які існують між 

ними [1, с. 205].  

Завдання освіти для всіх (для кожного громадянина і кожного 

суспільства) була підтверджена учасниками Всесвітнього форуму 

з освіти, що проходив 26-28 квітня 2000 року в м. Дакарі 

(Сенегал). «Дакарські рамки дій», прийняті на форумі, 

констатують досягнення значного прогресу цілей освіти для всіх 

у багатьох країнах [1, с. 212].  

Конвенція ООН про права інвалідів 2006 року – документ, 

що відображає розуміння міжнародною спільнотою проблем 

інвалідності та прав інвалідів на сучасному етапі. Стаття 24 

Конвенції присвячена праву на освіту [2].  

Отже, група актів, присвячених правам людини та дитини в 

цілому, та інвалідів, містить норми, спрямовані на забезпечення 

недискримінації зазначених осіб, в тому числі і в сфері освіти, 

закріплення принципу загальнодоступності освіти. 



 

 176 

Ратифікувавши основні міжнародні документи, Україна взяла на 

себе зобов’язання щодо дотримання загальнолюдських прав, 

зокрема щодо здобуття якісної освіти дітьми з особливими 

освітніми потребами. 

 
Література: 

1. Права дітей з особливими потребами : зб. нормат. актів / за заг. 

ред. О. Копиленка. – К.: ДІНІТ, 2002. – 249 с. – (посіб.-довід.). 

2. Конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к 

ней / Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 61/106 от 

13.12.2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/disabled.shtml.  

3. Конвенція ООН про права дитини вiд 20.11.1989 // Зібрання 

чинних міжнародних договорів України – 1990. – № 1. – 205 с. 

 

 

 

 

ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
Першко Г.О. 

старший викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти 

Інституту психології та соціальної педагогіки  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Спільне навчання дітей з особливостями психофізичного 

розвитку зі здоровими однолітками є одним з актуальних питань 

на сучасному етапі розвитку освіти. Права дітей-інвалідів, які 

незалежно від їх можливостей, здібностей, соціального та 

економічного стану виховуються і навчаються в загальноосвітніх 

навчальних закладах, закріплені в таких міжнародних 

документах, як Декларація про права інвалідів (ООН, 1975 р.), 

Всесвітня програма дій стосовно інвалідів (ООН, 1982 р.), 

Конвенція про права дитини (ООН, 1989 р.), Декларація про 

права розумово відсталих осіб (ООН, 1971 р.), Всесвітня 

декларація “Освіта для всіх” (1990 р.), Стандартні правила 

http://www.un.org/ru/documents/
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забезпечення рівних можливостей для інвалідів (ООН, 1993 р.), 

Саламанкська Декларація (1994 р.), Дакарська Декларація 

(2000 р.) тощо. 

Робота з людьми, які мають обмежені фізичні можливості, 

вибудовується за державною соціальною програмою. Реалізацію 

програми координують укази Президента України, постанови 

Кабінету Міністрів України, накази Міністерства охорони здоров’я, 

Міністерства праці й соціальної політики, Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України, органів місцевого самоврядування 

на місцях, керівників загальноосвітніх навчальних закладів (у 

контексті педагогічного/психологічного супроводу процесу навчання 

і виховання дітей інвалідів) [1, с. 53]. 

Законодавча та нормативно-правова база України є 

соціально-правовою умовою забезпечення навчання дітей з 

особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому 

просторі. У Конституції України, Законі України “Про освіту”, 

“Про загальну середню освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про 

реабілітацію інвалідів в Україні”, “Про сприяння соціальному 

становленню і розвитку молоді в Україні”, “Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, 

державно-правових актах, зокрема в Державних національних 

програмах “Освіта” (Україна ХХІ століття)” та “Діти України” 

забезпечено право дітей з особливостями психофізичного 

розвитку на освіту, медичне обслуговування, професійну 

підготовку та трудову діяльність. 

Створення передумов для інклюзії таких дітей у 

загальноосвітні заклади закріплено у нормативно-правових 

документах: проект Стандарту соціальних послуг, розроблений 

на виконання Закону України “Про державні соціальні стандарти 

та державні соціальні гарантії”; Закону України “Про соціальні 

послуги”; “Концепція спеціальної освіти осіб з фізичними та 

психічними вадами в Україні на найближчі роки та 

перспективу”; “Концепція Державного стандарту спеціальної 

освіти дітей з особливими потребами”; “Концепція стандартів 

освіти осіб з вадами слуху” тощо. 
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Прoвiдним, на нашу думку, документом є наказ Міністерства 

освіти і науки України № 912 від 01.10.10 р. “Про затвердження 

Концепції розвитку інклюзивного навчання”, в пояснювальній 

записці якого зазначено, що “метою розроблення Концепції є 

визначення пріоритетів державної політики у сфері освіти в 

частині забезпечення конституційних прав і державних гарантій 

дітям з особливими освітніми потребами, здійснення 

комплексної реабілітації таких дітей, набуття ними побутових та 

соціальних навичок, розвиток здібностей, втілення міжнародної 

практики щодо збільшення кількості загальноосвітніх 

навчальних закладів з інклюзивним навчанням, готових до 

надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми 

потребами” [2]. 

Варто взяти також до уваги Постанову Кабінету Міністрів 

України № 872 від 15.08.2011 р. “Про затвердження Порядку 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах”. У п. 6 даного документа зазначено, що “у 

загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється психолого-

педагогічне супроводження дітей з особливими освітніми 

потребами працівниками психологічної служби (практичними 

психологами, соціальними педагогами) таких закладів та 

відповідними педагогічними працівниками”. 

У пункті 8. наголошено на тому, що для “забезпечення 

ефективності навчально-виховного процесу наповнюваність 

класів з інклюзивним навчанням становить не більш як 20 учнів, 

з них – одна-три дитини з розумовою відсталістю або вадами 

опорно-рухового апарату, або зниженим зором чи слухом, або 

затримкою психічного розвитку тощо; не більш як двоє дітей 

сліпих або глухих, або з тяжкими порушеннями мовлення, або 

складними вадами розвитку (вадами слуху, зору, опорно-

рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, 

затримкою психічного розвитку), або тих, що пересуваються на 

візках”. 

Пунктом 17 цього документа передбачено, що “діти з 

особливими освітніми потребами залучаються до позакласної та 

позашкільної роботи з урахуванням їх інтересів, нахилів, 
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здібностей, побажань, віку, індивідуальних особливостей 

навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я” [3]. 

Таким чином, резюмуючи, зауважимо, що офіційні нормативно-

правові документи дають підстави для інтенсивного впровадження 

процесу інклюзії в загальноосвітні навчальні заклади, які в свою 

чергу передбачають невідкладну потребу в соціальних педагогах. 
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Сьогодні реабілітологи у більшості випадків працюють з 

людьми з обмеженими функціями. Одним з важливих 

компонентів необхідних для інвалідів є надання умов для 

організації і здійснення спортивно-оздоровчої роботи.  

Серед чинників, що обмежують підтримку оптимального 

психофізіологічного стану інвалідів, виконання їх соціальної, 

трудової, учбової та інших видів діяльності, є гіподинамія та 

гіпокінезія. Їх негативний вплив на всі органи та функціональні 

системи людини добре відомий та неодноразово описувався у 
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науковій літературі. Протидіяти розвитку патофізіологічних та 

функціональних змін в організмі людини, оптимізувати її 

психофізіологічний стан може тільки правильно організована 

рухова активність. 

Будь-яка придбана інвалідність ставить перед людиною 

проблему адаптації до життя у своїй новій якості, оволодіння 

життєво та професійно необхідних рухових вмінь та навичок, 

розвитку та вдосконалення спеціальних фізичних та вольових 

якостей та здібностей, формування яких неможливо без 

використання засобів та методів фізичної культури. Оскільки 

взаємодія природнього і соціального, природнього і 

«рукотворного» лежить в основі людської діяльності, то фізична 

культура виступає як базовий, фундаментальний прошарок всієї 

культури, що присутній у будь-якій сфері людської діяльності. 

Фізична культура вміщує в себе види діяльності, які 

найбільш придатні для виховання особистості, її соціалізації, а 

спортивно-оздоровчі та рекреаційні напрямки фізичної культури 

призводять до спілкування інвалідів один з одним та іншими 

людьми. Все це позитивно діє на духовний стан інваліда, його 

моральні якості, життєві інтереси та ціннісні орієнтації. В цілому, 

особливе значення для життєздатності та соціальної активності 

інвалідів має освоєння ними мобілізаційних цінностей 

фізкультурно-спортивної діяльності: здатності раціональної 

організації свого стилю життя, внутрішньої дисципліни, 

зібраності, швидкості оцінки ситуації й прийняття рішення, 

наполегливості у досягненні поставленої мети, тощо. 

Проведення спортивно-оздоровчої роботи з інвалідами 

передбачає створення відповідних матеріально-технічних умов: 

оздоблення спортивних приміщень та споруд до потреб інвалідів 

відповідних нозологічних груп; конструювання та виготовлення 

протезної техніки для занять фізичними вправами; створення 

спеціальних засобів пересування – спортивних візків, 

адаптованих до використання у тому чи іншому виді 

фізкультурно-спортивної діяльності; розробки та застосування 

допоміжних технічних засобів та тренажерів, спеціального 

спортивного одягу, страхувальних приладів, тощо [1]. 
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Для обладнання спортивних приміщень та споруд 

використовують різні прилади для виконання змагальних 

рухових дій та переміщення спортсмена-інваліда до місця 

тренування, тренажери для засвоєння рухових дій і розвитку 

фізичних якостей. 

Засоби протезної техніки для занять фізичною культурою та 

спортом поділяються на:  

- технічні засоби для інвалідів з дефектами верхніх кінцівок 

(технічні засоби для керування велосипедом, плавання, тримання 

лижної палиці, насадки для користування гантелями, гри в 

настільний теніс, бадмінтон, гольф, бейсбол, стрільби з лука, 

греблі веслами); 

- технічні засоби для інвалідів з дефектами нижніх кінцівок. 

Для занять бігом необхідні спеціальні енергозберігаючі штучні 

стопи, гідравлічні чи пневматичні колінні модулі, спеціальні 

конструкції приймальних гільз та інші вузли, що забезпечують 

зниження ударних навантажень на тканини культі, загальне 

навантаження на організм людини і істотно поліпшуючі техніку 

бігу. Для плавання використовуються спеціальні протези з 

водостійких матеріалів. Найважливішою частиною будь-якого 

протезу є приймальна гільза, що багато в чому визначає 

ефективність його використання. Вибір вузлів, матеріалів, 

конструкції протеза визначається з урахуванням рівня ампутації, 

анатомо-функціональних особливостей культі, ступенем рухової 

активності, психологічними та фізичними даними інваліда, 

видом спорту та іншими чинниками [2; 3]. 

Інвалідні візки розрізняються за своїм призначенням, 

конструктивними особливостями, вазі, габаритам, тощо. В 

залежності від призначення вони диференціюються за 

конструкцією: для використання у домашніх умовах – легкі та 

надлегкі; дорожні, прогулянкові, складні; за управлінням – з 

ричаговим приводом, однією чи обома руками, з 

електроприводом, з електронним чи сенсорним управлінням, і 

т.д. Конструкції та розміри візків різні для дітей, підлітків, 

дорослих. Конструкції сучасних спортивних візків розрізняються 

як за своїми компонувальними параметрами, так і в залежності 
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від призначення та використання, наприклад для гри у баскетбол, 

теніс, для участі у гонках, тощо [4]. 

За допомогою тренажерів можна створити оптимальні умови 

для засвоєння тим, хто займається запропонованої інформації та 

виконання дій. Тренажери, що компенсують невистачаючі 

компоненти координаційної, фізичної, психічної готовності 

інвалідів, регулюючи енергосилові параметри взаємодій інваліда 

з оточуючим середовищем, полегшують процес виконання вправ, 

зменшують захисні реакції тих, хто займається і тим самим 

оптимізують роботу каналу прямого зв’язку [1–3]. 

Фахівці з фізичної реабілітації мають знати всі види 

перерахованих технічних засобів, розуміти особливості їх 

застосування та вимоги до них. Тому матеріально-технічна база 

кафедри фізичної реабілітації має налічувати вище згадане 

обладнання для теоретичного та практичного навчання.  

Реабілітологи повинні вміти правильно підібрати технічний 

засіб, оцінити стан його справності та надати пацієнту необхідну 

інформацію про експлуатацію приладу. Знання про важливість 

вибору технічного засобу та їх призначення допоможуть 

неповносправним обрати необхідний прилад, візок чи протез, а 

правильний підбір дозволить прискорити час одужання або 

полегшити умови існування пацієнта. 
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старший викладач кафедри правознавства Хмельницького інституту 

соціальних технологій Університету «Україна» 

 

З метою розробки моделі формування соціально-правової 

компетентності студента з особливими потребами необхідно 

виявити її сучасний стан, для чого виділити компоненти, 

критерії, показники та рівні сформованості даної компетентності. 

Теоретичною основою нашого дослідження є праці, що 

висвітлюють соціальну роботу як засіб соціалізації особистості з 

особливими потребами, соціально-педагогічну реабілітацію, 

специфіку процесу їх навчання і виховання (А. Мудрик, 

Л. Грачов, А. Панова, Л. Тюптя, Я. Коломенський, А. Бєлінская, 

М. Чайковський, П. Таланчук, І. Іванова та ін.). 

Розглядаючи соціально-правову компетентність як важливу 

інтегровану властивість особистості, можна вичленити в її 

структурі когнітивний, емоційно-ціннісний та діяльнісний 

компоненти.  

Критерієм когнітивного компоненту є наявність відповідних 

соціальній групі та віковій категорії правових уявлень і знань. 

Показники критерію: 

- розуміння сутності поняття «права осіб з особливими 

потребами», правових цінностей, міжнародних стандартів 

дотримання прав, змісту окремих норм права, правозахисних 

механізмів реалізації і захисту прав та свобод молоді з 

особливими потребами;  

- знання своїх прав і обов’язків, усвідомлення їх єдності;  

- міцність, системність, гнучкість, глибина правових знань;  

- дієвість та оперативність знань. 

Критерієм емоційно-ціннісного компоненту слугує 

усвідомлення практичної цінності права. Показники критерію: 

- ставлення до права як до особистісної цінності;  

- ставлення до чинного законодавства, правова позиція;  
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- емоційна оцінка своїх уявлень і знань щодо правових явищ, 

інтерес, потреба в засвоєнні досвіду діяльності в рамках закону, 

переконаність у необхідності поповнення правових знань, 

сформованість обов’язку, відповідальності;  

- готовність до застосування правових знань у конкретних 

ситуаціях. 

Критерієм діяльнісного компоненту є вміння і навички 

керуватися правовими знаннями в суспільному житті. Показники 

критерію: 

- уміння користуватися своїми правами, не порушуючи права 

інших;  

- прояв інтелектуально-моральної саморегуляції правової 

поведінки, дотримання єдності своїх прав та обов’язків;  

- правовий самоконтроль;  

- вміння використовувати засвоєні теоретичні положення на 

практиці, в конкретних ситуаціях. 

Для реалізації мети і завдань констатувального етапу 

експерименту було використано комплекс методів: вивчення 

документації, а саме – планів роботи вузів, навчальних планів, 
протоколів засідань кафедр, планів роботи органів студентського 

самоврядування, особових справ студентів із особливими 

потребами; цілеспрямовані педагогічні спостереження; бесіди; 

анкетування, опитування ректорів та деканів вузів, кураторів, 

викладачів, бібліотекарів, студентів; метод «незакінченого 

речення» тощо. 

Під час проведення даного етапу експерименту керувалися 

такими принципами: інформування викладачів, кураторів та 

студентів про цілі дослідження, дотримання правил 

добровільності участі в анкетуванні, турбота про психічний стан 

респондента в ході і при завершенні дослідження, етичної та 

юридичної правомірності дослідження. 

Експериментальне дослідження особливостей формування 

соціально-правової компетентності студентів з особливими 

потребами спрямовувалося на одержання повної інформації про 

індивідуальні особливості, уявлення, потреби, життєвий і, в тому 

числі, соціально-правовий досвід кожного студента, мотиви його 
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поведінки. Дослідження передбачало констатування, 

накопичення, узагальнення фактів, їх аналіз, встановлення 

закономірностей, виявлення існуючих зв’язків. 

Тому, визначення стану сформованості соціально-правової 

компетентності студентів з особливими потребами, за своєю 

суттю, є діагностуванням наступних чинників [2]: 

- їхньої готовності повноцінно сприймати, диференціювати, 

аналізувати правові норми, розуміти сутність окремих правових 

категорій, норм права, зокрема тих, що стосуються соціального 

статусу молоді з особливими потребами та їх правового захисту, 

усвідомлювати важливість цього, практичну значущість та 

цінність права;  

- їхнього бажання співвідносити власні дії, поведінку із 

загально-визначеними правилами поведінки, дотримуватися цих 

правил, не порушуючи при цьому прав інших; 

- готовності самостійно регулювати правову поведінку та 

використовувати засвоєні теоретичні положення на практиці, в 

конкретних ситуаціях тощо. 

У процесі експерименту методами анкетування, опитування 

визначалися знання студентами з особливими потребами своїх 

прав і обов’язків та джерела отримання їх, мотивації їхньої 

діяльності чи бездіяльності у тих чи інших правових ситуаціях. 

Діагностика «правових знань» студентів базувалась на 

відповідних правових нормах, чинних у сучасний період в нашій 

державі. 

Для підвищення ефективності дослідження при виборі 

методик враховувалися їхня відповідність віку респондентів та їх 

діагностична спроможність щодо отримання як кількісних 

показників, так і якісних характеристик [3]. 

Аналіз результатів констатувального етапу експерименту 

засвідчив існування певних недоліків у формуванні соціально-

правової компетентності студентів з особливими потребами. 

Були виявлені: недостатня сформованість правових уявлень і 

знань; неусвідомленість в достатній мірі практичної цінності 

права; значний розрив між знаннями та вміннями їх 

застосовувати на практиці.  
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У процесі формуючого експерименту на основі виявлених 

рівнів здійснюватиметься диференційований, особистісно-

орієнтований підхід при реалізації когнітивних, емоційних, 

регулятивних, корекційних цілей, доборі змісту, форм, методів та 

засобів формування соціально-правової компетентності студентів 

з особливими потребами. 
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РІЗНИХ ТИПІВ ІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ З  
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Якименко А.А. 

викладач кафедри правознавства Хмельницького інституту соціальних 

технологій Університету «Україна» 

 

Поліпшення якості освіти для студентів з особливими 

освітніми потребами є одним з пріоритетних завдань для 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, вищих 

навчальних закладів. Інтегроване та інклюзивне навчання 

задовольняє чи не найважливішу соціальну потребу – 

спілкування. На сьогодні пріоритетними стають дослідження 

правового регулювання інклюзивного навчання та інтеграції 

студентів з особливими потребами у освітнє середовище, адже 

люди з інвалідністю мають отримувати необхідну підтримку в 
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процесі набуття освіти, організації їх трудової діяльності та 

суспільному житті. Це являється актуальною юридичною, 

педагогічною та  науково-практичною проблемою. 

Сьогодні в нашій країні немає єдиної офіційної термінології 

для характеристики дітей з особливими освітніми потребами. В 

основних законах про освіту зустрічаються такі терміни, як „діти, 

які потребують корекції фізичного або розумового розвитку” та 

„особи, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не 

можуть навчатись у вищих навчальних закладах” [1]. 

Останніми десятиліттями у більшості країн Західної, а потім, 

як наслідок, і Центральної Європи, відбулися докорінні зміни у 

законодавстві та практичному втіленні спеціальної освіти [2].  

Конституція України (стаття 53) гарантує всім громадянам 

право на освіту [3]. Згідно зі статтею 10 Закону України „Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” фінансування 

заходів щодо соціального захисту інвалідів і дітей-інвалідів 

здійснюється Фондом соціального захисту інвалідів, а також 

органами місцевого самоврядування за місцевими програмами 

соціального захисту окремих категорій населення за рахунок 

коштів місцевих бюджетів [4]. 

Відповідно до статті 5 Закону України „Про реабілітацію 

інвалідів в Україні” державна політика України у сфері 

реабілітації інвалідів забезпечує координованість системи 

реабілітації щодо завчасно, безперервно та комплексно 

відновлювальних заходів і методик, а також доступність 

технічних та інших засобів реабілітації і виробів медичного 

призначення, реабілітаційних послуг, відповідність їхнього 

змісту, рівня та обсягу фізичним, розумовим, психічним 

можливостям і стану здоров'я, дитини-інваліда [5]. 

Існують різні типи інтеграції: 

Географічна та місцева інтеграція. Особи з особливими 

освітніми потребами навчаються у спеціальних навчальних 

закладах. Зазвичай, за таких умов особи зазначеної категорії 

перебувають окремо від здорових, навіть у позааудиторній та 

позаурочній навчально-виховній роботі. 
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Соціальна інтеграція. Особи з особливими освітніми 

потребами разом із здоровими беруть участь у освітній 

діяльності, проте вони не разом, а навчаються у спеціальних 

класах, академічних групах навчальних закладів. 

Функціональна інтеграція. Особи з особливими освітніми 

потребами навчаються в одному класі чи академічній групі із 

здоровими. Існує два типи такої інтеграції: часткова і повна. За 

умови часткової інтеграції особи з особливими потребами 

навчаються в окремому спеціальному класі чи академічній групі 

або відділенні і відвідують разом зі здоровими лише окремі 

заняття. За повної інтеграції – проводять увесь час у класах чи 

академічних групах.  

Спонтанна або неконтрольована (стихійна) інтеграція має 

місце тоді, коли особи з особливими освітніми потребами 

відвідують загальноосвітні класи чи академічні групи без 

отримання спеціально організованої допомоги [6]. 

Виходячи із необхідності законодавчого закріплення різних 

типів інтеграції у навчальному закладі освіти, в умовах сучасного 

розвитку національної спеціальної освіти в Україні, необхідно 

активізувати пошук способів і засобів удосконалення 

професійно-педагогічної підготовки викладачів до роботи із 

студентами, що мають особливості психофізичного розвитку. 

Однак, останнім часом поняття „інтеграція” у багатьох 

випадках замінюється терміном „інклюзія”, який має більш 

розширений контекст. Інтеграція відображає саме спробу 

залучити учнів, студентів з особливими освітніми потребами до 

навчальних закладів, а інклюзія передбачає пристосування 

навчальних закладів та їхньої загальної освітньої філософії до 

потреб усіх учнів, студентів – як обдарованих осіб, так і тих, які 

мають особливі освітні потреби.  

Аналізуючи чинне законодавство, слід наголосити на 

необхідності запровадження державного стандарту у навчальних 

закладах. Проте, його запровадження неможливе через 

відсутність відповідної нормативно-правової бази, адже сучасні 

тенденції та інноваційні технології не передбачені 

законодавством України у галузі освіти. У зв’язку з цим не 
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мають правового статусу інтегроване, інклюзивне навчання, не 

визначені нормативно-правові засади організації в системі 

освіти, недостатньо розробок сучасного наочно-методичного 

забезпечення та фінансування для його друку тощо. 

Таким чином, проблемні аспекти нормативно-правового 

регулювання різних типів інтеграції осіб з особливими 

потребами в освітнє середовище слід врегулювати шляхом 

нормативно-правового забезпечення питань здобуття освіти 

особами, які потребують корекції розвитку, у тому числі особами 

з інвалідністю, у колективі ровесників, внесення змін до 

законодавства в галузі освіти з метою створення правового поля 

для запровадження інтегрованого навчання у вищих навчальних 

закладах. 
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ПРАВА ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ АБО 

РОЗУМОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

 
Яковлєв О.О. 

викладач кафедри правознавства Хмельницького інституту соціальних 

технологій Університету «Україна» 

 

Україна, як і більшість держав світу, дбає про інтереси і 

права молодого покоління, створюючи можливості для 

нормального розвитку дітей у сучасних умовах і визначаючи 

шляхи подолання існуючих проблем, пов'язаних з негативними 

наслідками перехідного періоду в економіці. 

Конституцією, законодавчими актами, комплексними 

програмами, нормативними документами держави по захисту 

прав дітей. В Україні система охорони материнства і дитинства 

забезпечується комплексом державних заходів. Верховна Рада 

України 27.09.1991 р. ратифікувала Міжнародну конвенцію ООН 

про права дитини, в якій зафіксовано право дитини (віком до 18 

років) на повноцінне і достойне життя. Ці ж положення 

зафіксовані і в основному Законі нашої держави – Конституції: 

«сім'я, дитинство, материнство і батьківство захищаються 

законом» [1]. 

Законодавство України визначає основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими 

громадянами можливості для участі в економічній, політичній і 

соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних 

умов, які дають можливість інвалідам вести повноцінний спосіб 

життя згідно з індивідуальними здібностями і інтересами. 

Інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-

економічних, політичних, особистих прав і свобод, закріплених 

Конституцією України [1] та іншими законодавчими актами. 

Дискримінація інвалідів забороняється і переслідується за 

законом. Діяльність держави щодо дітей-інвалідів виявляється у 

створенні правових, економічних, політичних, соціально-

побутових і соціально-психологічних умов для задоволення їх 

потреб у відновленні здоров'я, матеріальному забезпеченні, 

навчанні. На жаль сьогодні права дітей-інвалідів в основному 
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існують лише на папері і ми вважаємо, що для втілення цих прав 

в життя необхідно не тільки закріпити їх в нормативно-правових 

актах, а й створити чіткий механізм реалізації прав. Сутність 

цього механізму полягає у визначенні чи створенні спеціальних 

органів які б слідкували за додержанням прав інвалідів, за 

правильним і цільовим використанням грошових та інших 

допомог, а також за додержанням законодавства про соціальний 

захист інвалідів органами державної влади і управління, 

підприємствами, установами і організаціями. Окрім вище 

вказаних органів суттєву роль в механізмі реалізації прав повинні 

відігравати громадські організації, тому, що саме вони можуть 

здійснювати незалежний контроль за втіленням в життя приписів 

закону, забезпечити дітей-інвалідів предметами першої 

необхідності та ін. Громадські організації інвалідів повинні 

створюватись з метою здійснення заходів по соціальному 

захисту, соціально-трудовій і медичній реабілітації інвалідів та 

залученню їх до суспільно корисної діяльності, занять фізичною 

культурою і спортом. Республіканські і місцеві органи державної 

влади та управління повинні подавати допомогу і сприяти 

громадським організаціям інвалідів в їх діяльності. 

Велику допомогу дітям-інвалідам надають вітчизняні та 

зарубіжні благодійницькі організації, але на жаль держава не 

передбачила для них майже ніяких податкових пільг і та 

гуманітарна допомога, що приходить з-за кордону обкладається 

податками так само як і товари, що ввозяться комерційними 

організаціями і це є суттєвою перешкодою на шляху 

благодійницької діяльності [2]. 

Сьогодні державне управління в галузі забезпечення 

соціальної захищеності інвалідів здійснюється Міністерством 

соціального захисту населення України, Міністерством охорони 

здоров'я України та місцевими Радами народних депутатів 

України. Фінансування роботи по соціальній захищеності. 

інвалідів здійснюється фондом України соціального захисту 

інвалідів. 

Соціальний захист інвалідів з боку держави також повинен 

полягати у наданні грошової допомоги, засобів пересування, 
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протезування, орієнтації і сприйняття інформації, 

пристосованого житла, у встановленні опіки або стороннього 

догляду, а також пристосуванні забудови населених пунктів, 

громадського транспорту, засобів комунікацій і зв'язку до 

особливостей інвалідів. 

Держава гарантує дітям-інвалідам дошкільне виховання, 

здобуття освіти на рівні, що відповідає їх здібностям і 

можливостям. Дошкільне виховання, навчання інвалідів 

здійснюється в загальних або спеціальних дошкільних та 

навчальних закладах. Професійна підготовка або перепідготовка 

інвалідів здійснюється з урахуванням медичних показань і 

протипоказань для наступної трудової діяльності. 

При навчанні, професійній підготовці або перепідготовці 

інвалідів поряд із загальними допускається застосування 

альтернативних форм навчання. Обдаровані діти-інваліди мають 

право на безплатне навчання музики, образотворчого, художньо-

прикладного мистецтва у загальних навчальних закладах або 

спеціальних позашкільних навчальних закладах. За інших рівних 

умов інваліди мають переважне право на зарахування до вищих і 

середніх спеціальних навчальних закладів. Під час навчання 

пенсія і стипендія інвалідам виплачуються в повному розмірі. 

Після закінчення навчального закладу інвалідам надається право 

вибору місця роботи з наявних варіантів або надається за їх 

бажанням право вільного працевлаштування. 

Дітям-інвалідам, що не мають батьків або батьки яких 

позбавлені батьківських прав і проживають у державних або в 

інших соціальних установах, після досягнення повноліття 

позачергово повинно надаватись житло і матеріальну допомогу 

на його благоустрій, якщо за висновком медико-соціальної 

експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і 

вести самостійний спосіб життя. Місцеві органи державної влади 

та управління зобов'язані забезпечувати інвалідам необхідні 

умови для вільного доступу і користування культурно-

видовищними закладами і спортивними спорудами, для занять 

фізкультурою і спортом, а також забезпечувати надання 

спеціального спортивного інвентарю в користування безплатно 
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або на пільгових умовах. Створити мережу спеціальних 

дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів санаторного 

типу [3]. 

З метою розширення можливостей одержання інвалідами 

вищої освіти зараховувати поза конкурсом до вищих навчальних 

закладів інвалідів I і II груп, яким не протипоказано навчання за 

обраною спеціальністю за рекомендаціями органів охорони 

здоров'я та соціального забезпечення розглядати питання про 

зарахування до вузів поза планом за результатами співбесід і 

навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні 

відвідувати навчальний заклад. Створити умови для 

проходження курсу навчання екстерном. Розробити та 

реалізувати методику, навчальні плани і програми, які 

забезпечували б одержання дітьми з тяжкими формами 

інвалідності середньої освіти вдома [4]. 

В Україні значна увага приділяється становищу дітей, 

їхньому соціальному та правовому захисту, а також створенню 

умов для фізичного, інтелектуального й духовного розвитку, 

майбутньої повноцінної життєдіяльності. Для координації дій, 

пов’язаних із виконанням Конвенції ООН про права дитини і 

Всесвітньої декларації про виживання, захист і розвиток дітей , 

видано Указ Президента України “Про національну програму 

“Діти України”. Основною метою цієї програми є забезпечення 

права кожної дитини народитися здоровою, вижити і мати умови 

для всебічного розвитку, бути надійно соціально і психологічно 

захищеною. 

Важливою та кропіткою справою був і залишається 

соціальний захист дітей-інвалідів, особливо тих, котрі мають 

обмежену здатність до самообслуговування та виховуються 

вдома. У суспільстві поки що мало змінилися психологічні 

стереотипи у ставленні до інвалідів, так само мало змінилося 

ставлення до проблем інвалідів з боку фахівців. У нашій країні 

ідея рівних прав та надання рівних можливостей дитині-

інвалідові ще не є загально визнаною, багато дітей позбавлені 

права на навчання, бракує сучасних підходів до питань 
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соціального захисту та допомоги родинам, що виховують 

дитину-інваліда за умов мінімальної підтримки з боку держави. 

Накази МОЗ України, що не підлягають переробці, 

стосуються вдосконалення роботи дитячих лікувальних закладів, 

організації дитячих спеціалізованих лікувально-діагностичних 

центрів, поліпшення якості медичної допомоги дітям, 

удосконалення медико-соціальної допомоги дітям-інвалідам, 

дітям-сиротам, дітям з малозабезпечених сімей, направлення на 

лікування за кордон тощо. 
 

Література: 

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сес. Верхов. Ради 

України 28 черв. 1996 р., із змінами, внесеними Законом України від 8 

груд. 2004 р., № 2222-IV. Станом на 1 січ. 2006 р.: Офіц. вид. – К., 

2006. – 124 с. 

2. На захист прав дітей // Уряд. кур’єр. – 2006. – 8 лип.– С. 4. 

3. Полякова О. Державна підтримка інвалідів з дитинства та дітей-

інвалідів // Соціальний захист. – 2006. – № 1. – C. 9-10. 

4. Глушко В. Міжнародний День захисту дітей // Позакласний час. 

– 2004. – № 9-10. – C. 91-92. 

 

 

 

 



 
 

 195 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ IV 
 

 

Актуальні аспекти організації 
навчально-виховного процесу 
підготовки фахівців у галузі 
соціальної роботи, психології  
та фізичної реабілітації для 
роботи з дітьми та молоддю  
з особливими потребами в 
інтегрованому та інклюзивному 
освітньому просторі 

 



 

 196 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К РАБОТЕ  

С ДЕТЬМИ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Болдырева В.Э. 

кафедра педагогики и управления учебными заведениями РВУЗ 

«Крымский гуманитарный университет» 

 

Прогрессивные изменения, происходящие в общественной и 

социальной жизни нашей страны, создают реальные 

возможности для совместного обучения детей с особенностями 

развития в массовых учебных заведениях.  

Присоединившись к основным международным договорам в 

области прав человека, Украина взяла на себя обязательства 

относительно соблюдения общечеловеческих прав, в частности, 

относительно обеспечения права на образование детей с особыми 

образовательными потребностями [1, с. 6].  

Инклюзивное образование, основной целью которого 

является создание условий для обеспечения доступа к обучению 

для всех без исключения детей, и особенно для тех, кто имеет 

особые образовательные потребности, становиться главным 

стратегическим направлением в образовательной политике 

Украины.  

Одно из необходимых для этого условий – наличие 

высококвалифицированных педагогических кадров, умеющих, 

учитывая разнообразные образовательные потребности 

учащихся, обеспечить включение детей с особыми 

потребностями в среду общеобразовательного учреждения, 

создать максимально комфортные условия для их развития и 

саморазвития.  

Обеспеченность системы общего среднего образования 

педагогическими кадрами со специальным дефектологическим 

образованием становиться недостаточным для успешного 

внедрения инклюзии в массовые школы. И, хотя их знания 

необходимы в системе основной работы с учащимися, 

имеющими нарушения психофизического развития, однако 
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механический перенос приёмов и методов коррекционной 

педагогики для обучения особых детей в инклюзивных классах 

положительных результатов дать не сможет и будет означать 

частичный возврат к процессу интеграции (приспособлению 

детей с психическими и физическими нарушениями к 

требованиям системы образования и школы, остающихся в целом 

неизменными). Поддерживая учебно-воспитательный процесс 

обучения детей с особыми образовательными потребностями в 

обычных классах, работа команды узких специалистов носит, в 

основном, вспомогательный, партнёрский характер. Основная 

роль в этом процессе отводится учителям-предметникам, и, 

особенно, учителям начальных классов, обучающих детей с 

момента их поступления в школу.  

Введение ребёнка в образовательный процесс, смена 

ведущего вида деятельности (с игровой на учебную), появление 

новых обязанностей и требований вызывает много потрясений и 
эмоций у детей, постоянно держит их в состоянии нервно-

психического стресса, а для учащихся, имеющих нарушения 

психофизического развития, эти перемены приобретают особую 

актуальность, оказывая дополнительную нагрузку на их нервную 

систему. От того, насколько высококвалифицированным и 

профессионально подготовленным для обучения и поддержки 

детей с особыми образовательными потребностями будет 

учитель, находящийся рядом в первые годы обучения, зависит не 

только успешность овладения ребёнком учебной программой, но 

и комфортность пребывания в школе, его отношения в 

коллективе сверстников, а в последствии – и в обществе.  

Формирование у педагогов начальных классов специальной 

компетентности в области инклюзии, их позитивное отношение к 

этому процессу и способность к сотрудничеству становится 

необходимым условием внедрения инклюзивного образования в 

обычные школы. Творчески работающий учитель может достичь 

наилучшего результата в своей профессиональной деятельности 

– сформировать личность, способную учиться с удовольствием 

на протяжении всей жизни и достигать своей мечты [2, с. 6]. 
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А для этого, прежде всего, необходимо сформировать у 

будущих учителей начальных классов личностную 

заинтересованность и желание работать в инклюзивном классе, 

творческую активность и гуманность, проявляющиеся в 

доброжелательности, готовности прийти на помощь, умении 

понять каждого ученика, способности к сочувствию, 

сопереживанию. У детей с особыми потребностями существенно 

повышается успеваемость, когда они испытывают позитивное 

отношение к себе со стороны учителя [3, с. 63].  

Кроме профессиональных знаний, будущий учитель должен 

знать методические основы коррекционной педагогики, 

особенности детей младших классов с нарушениями 

психофизического развития, владеть современными 

педагогическими технологиями обучения и воспитания учащихся 

в условиях инклюзии, осуществлять отбор форм и методов 

обучения и воспитания на каждом этапе учебной деятельности, 

уметь планировать учебно-воспитательный процесс для всех 

детей и находить индивидуальный подход в обучении к каждому 

ребёнку вне зависимости от его особых потребностей. 

Немаловажным является также способность будущего 

учителя начальных классов анализировать собственную 

профессиональную деятельность, связанную с процессом 
инклюзивного обучения, осуществлять не только сознательный 

контроль за результатами своих учебных действий, но и 

производить анализ реальных педагогических ситуаций, 

неизбежно возникающих в процессе обучения.  
Следовательно, для успешного внедрения инклюзии в 

общеобразовательные школы необходима глубокая всесторонняя 

подготовка будущих учителей начальных классов, 

обеспечивающая их широким спектром психолого-

педагогических знаний, современными методиками и приёмами, 

которые необходимы для профессионального решения проблем 

детей с различными образовательными потребностями в 

процессе совместного обучения. 
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завідувач відділу наукової роботи Хмельницького інституту соціальних 

технологій Університету «Україна» 

 

Розвиток сучасної національної системи освіти виявив безліч 

проблем пов’язаних з навчанням та вихованням дітей з 

обмеженими можливостями. Проблема навчання дітей-інвалідів 

у радянській системі здебільшого зводилася до системи 

диференційованого навчання, яка полягала у тому, що діти з 

порушеннями у розвитку були предметом виключно державної 

опіки. Це призвело до виникнення спеціалізованих закритих 

освітніх закладів переважно інтернатного типу. Не можна 

ігнорувати позитивні наслідки запровадженої системи, 

виникнення якої призвело до інтенсивного розвитку методології 

та теоретичних основ спеціальної психології і педагогіки. Але, 
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незважаючи на певні успіхи даних заходів, дисбаланс між 

навчанням та розвитком особистості з обмеженими 

можливостями, її непристосованістю до умов сучасного життя 

вказував на недосконалість впровадженої системи [1]. 

Інтегроване освітнє середовище відображає новітні тенденції 

у всій системі освіти. Залучення до системи освіти додаткових 

освітніх послуг для молоді з особливими потребами є важливим 

кроком в організації процесу навчання у вищих навчальних 

закладах. 

Проблема вивчення здібностей, їх функціональних та 

операційних механізмів завжди була в центрі психологічних 

досліджень, але й досі в психології приділяється мало уваги 

вивченню особливостей протікання пізнавальної діяльності, 

формуванню пізнавальних здібностей, властивостей в контексті 

навчальної діяльності, яка протікає в умовах інтегрованого 

освітнього середовища, а значить і має певні специфічні 

властивості, характеристики [2]. 

Студентський період характеризується активним 

становленням особистості, що проявляється у високому рівні 

пізнавальної мотивації, соціальної активності, в інтенсивному 

розвитку усіх вищих психічних функцій та становленні усієї 

інтелектуальної системи особистості в цілому.  

Провідним видом діяльності в цей період є навчальна 

діяльність, яка полягає у накопиченні нових знань, засвоєнні 

нових вмінь та навичок, у виявленні та розвитку різного роду 

здібностей. Все це вимагає від студента не лише інтенсивної 

розумової праці, а і високого рівня розвитку пізнавальних 

здібностей. Вони безпосередньо будуть впливати на ефективність 

професійного навчання, викликати зміни в пізнавальних, 

мотиваційних структурах особистості. 

Процес становлення майбутнього психолога як спеціаліста 

проходить певні фази та етапи, яким відповідають глибокі зміни 

індивідуальної свідомості. На думку Б.Г. Ананьєва людина 

розвивається як суб’єкт праці та як суб’єкт пізнання і 

спілкування [3].  
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Завданням психологічного вивчення процесу підготовки 

спеціаліста є розкриття того, «як в процесі цієї діяльності 

здійснюється суб’єктивне відображення, яким є механізм 

психічної регуляції діяльності та який вплив діяльності на 

розвиток психічних функцій, процесів та якостей людини» [4, 

с. 111]. Аналіз цього процесу передбачає дослідження 

операційних, мотиваційних та регулюючих механізмів такого 

роду діяльності. 

Метою підготовки психолога є ідеальне уявлення 

майбутнього результату та рівень досягнення, якого прагне 

особистість. Таким чином, певний «образ-мету» можна 

розглядати як явище випереджуючого відображення, тобто: 

передбачення (прогнозування, антиципація, екстраполяція) та 

визначення мети формуються під час цього процесу і є її 

регулятором. 

Людина, згідно С.Л. Рубінштейну є істотою, яка володіє 

свідомістю. Свідомість розглядається як передумова та результат 

процесу усвідомлення світу людиною. В свою чергу, створюючи 

стійкий «образ-мету» людина діє відповідно цій меті. При цьому 

в цій меті знаходить відображення сформованість самої людини 

як суб’єкта праці, пізнання та спілкування [5, с. 34]. 

Усвідомлені мета та мотив діяльності переходить на 

внутрішній план свідомості і відіграють активну перетворюючу 

роль при виконанні діяльності. Тут важливе значення надається 

особистісним ідеалам, еталонам, стандартам, рефлексії, що 

слугують засобом саморегуляції. 

Психологічна готовність майбутнього психолога до роботи зі 

студентами з особливими потребами, таким чином, складається і 

з мотивації до професійної діяльності, і з емоційно-вольової 

саморегуляції, і оцінювання відповідності отриманих результатів 

професійної підготовки своєму «образу-меті». 

Дані психологічні явища можуть вивчатися за допомогою 

образів «ідеального», «реального» психолога та психолога який 

«вдосконалюється». 

Ідеальний образ – відображує уявлення майбутнього 

психолога про предмет професійної діяльності, її ціннісний 
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аспект (цільова група, особистісний, психологічний, соціальний 

сенс). 

Реальний образ відповідає пережитому досвіду, який 

усвідомлюється та приймається в даний період професійної 

підготовки. 

Образ, який вдосконалюється відображує спрямування 

процесу самореалізації в професії у мотиваційно-вольовому 

аспекті. 

Отже, психологічна готовність майбутнього психолога до 

роботи зі студентами з обмеженими функціональними 

можливостями організму як складова професійного становлення 

передбачає: уявлення та розуміння цінності, сенсу, засобів її 

здійснення; особливостей сприйняття та перетворення дійсності 

студентами вказаної категорії; відчуття потреби та наявність 

бажання до її виконання. 
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На сучасному етапі реформування системи освіти в Україні 

одним із пріоритетних напрямків вважається інклюзивне 

навчання дітей з психофізичними вадами. І хоча інклюзивна 

освіта не є докорінно новим явищем для нашої країни, на шляху 

її ефективного запровадження існує багато труднощів і 

перешкод. Передусім йдеться про професійну та особистісну 

підготовку педагогів до навчання дітей з особливостями 

психофізичного розвитку [1]. Ця проблема на разі стоїть досить 

гостро і потребує розробки науково та практично обґрунтованих 

шляхів її вирішення. Як свідчить практика запровадження 

інклюзії, вчителі загальноосвітніх шкіл виявилися ні 

мотиваційно, ні змістовно, ні особистісно не готовими до нових 

вимог, які висуває перед ними інклюзивна освіта [2]. Саме тому 

вагомим завданням є розробка структури психологічної 

готовності педагога до інклюзивної освіти. 

Аналіз літератури свідчить, що змістові характеристики 

поняття “готовність” досліджували О. Асмолов, С. Максименко, 

В. Моляко, С. Рубінштейн, С. Узнадзе та ін.; структуру 

готовності – Ф. Гоноболін, В. Крутецький, Н. Кузьміна та ін.; 

структурні компоненти і показники готовності до педагогічної 

діяльності – Г. Балл, А. Деркач, А. Пуні, В. Семиченко, 

В. Сластьонін, та ін.; шляхи оптимізації процесу формування 

готовності до педагогічної діяльності – Л. Долинська, О. Хлівна, 

Н. Чепелєва та ін. 

Науковці розглядають готовність як інтегральне 

багатоаспектне психологічне утворення, яке містить низку 

компонентів. Процес формування психологічної готовності у 

психолого-педагогічних дослідженнях висвітлюється по-різному, 

проте спільним є те, що формування психологічної готовності до 
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педагогічної діяльності розглядається як частина психологічної 

підготовки педагога [3].  

Психологічна готовність педагога до інклюзивного навчання 

дітей з психофізичними вадами розглядається нами як стійке 

системне психологічне утворення, що інтегрує в собі 

психологічну спрямованість та професійну підготовленість до 

здійснення даного аспекту діяльності, забезпечує компетентну 

діяльність педагога при вирішенні завдань навчання і виховання 

цієї категорії дітей та успішну взаємодію вчителя з ними. За 

своєю структурою вона містить чотири взаємозалежних та 

взаємообумовлених компоненти: мотиваційний, когнітивний, 

операційний та особистісний [3].  

У процесі нашого дослідження були розроблені показники 

сформованості структурних компонентів психологічної 

готовності вчителя до інклюзивного навчання дітей з 

психофізичними вадами. 

Мотиваційний компонент 

 Позитивне ставлення до дітей з психофізичними вадами, 
відсутність негативних соціальних установок щодо цієї категорії 

дітей; 

 Усвідомлення користі спільного навчання дітей з 
нормальним та особливим психофізичним розвитком; 

 Наявність потреби в оволодінні знаннями з основ 

корекційної педагогіки і особливостей їх застосування в умовах 

інклюзії; 

 Усвідомлення пріоритетних факторів для ефективного 
сприйняття та впровадження інклюзивного навчання;  

 Усвідомлення факторів, які перешкоджають процесу 
інклюзії; 

 Наявність прагнення досягати успіху у новій діяльності. 

Когнітивний компонент 

 Розуміння і потреба засвоєння системи інклюзивної освіти 

як форми навчання дітей з психофізичними вадами; 

 Наявність цілісної системи знань про різні категорії дітей 
з порушеннями психофізичного розвитку; 
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 Знання особливостей навчання та виховання дітей з 
психофізичними вадами відповідно до виду порушення; 

  Вміння прогнозувати та планувати результати 
педагогічного впливу.  

Операційний компонент 

 Уміння будувати процес навчання та виховання дітей 

відповідно до їх нозології та індивідуально-психологічних 

особливостей; 

 Високий рівень комунікативних здібностей, здатність до 
продуктивної взаємодії з учнями;  

 Уміння створювати умови для соціально-психологічної 
адаптації дітей з психофізичними вадами у школі та класі; 

 Уміння впливати на взаємини між дітьми в класі та 

створювати умови для формування сприятливого соціально-

психологічного клімату в учнівському колективі. 

Особистісний компонент 

 Готовність до зміни власних поглядів і установок 

відповідно до ситуації; 

 Високий рівень сформованості таких особистісних рис, як 
емпатія, толерантність, гуманне ставлення до осіб з 

психофізичними вадами тощо; 

 Здатність до самоаналізу та самооцінки власної 
педагогічної діяльності, наявність системи ціннісних орієнтацій, 

що віддзеркалюють ставлення педагогів до власної діяльності. 

Аналіз змісту психологічної готовності педагогів до 

інклюзивної освіти свідчить про необхідність спеціальної 

підготовки вчителів масових шкіл до роботи з дітьми з вадами 

психофізичного розвитку і розробки методів діагностики та 

формування психологічної готовності педагогів загальноосвітніх 

шкіл до інклюзивної освіти цих дітей. 
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Студенти – першокурсники обов’язково проходять період 

адаптації до навчання у вищому навчальному закладі. 

Найчастіше цей процес не потребує додаткової уваги 

професорсько-викладацького складу. Зовсім інша ситуація 

спостерігається при навчанні студентів в інтегрованому 

середовищі. 

На сьогоднішній день доведено, що організм може певним 

чином адаптуватися до дії нових факторів. Учені Л.Х. Гаркаві, 

Е.Б. Квакіна та М.А. Уколова виявили, що коли стрес протікає в 

невеликих дозах, то при цьому відбувається розвиток реакції 

адаптації. 

Специфіка студентів виявляється в тому, що формуються 

вони як фахівці, як особистості в одному колективі, а 

виявляються як професіонали та особистості – в іншому. 
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Навчання виступає ніби підготовчим фактором до майбутнього 

життя тому закладені під час навчання морально-етичні якості, 

психологічні особливості особистості залишаться з ним на все 

життя. Тому створення мікроклімату у групах з інтегрованою 

формою навчання, який буде сприяти покращенню процесу 

адаптації студентів-першокурсників має першочергове значення. 

Працюючи зі студентами, особливу увагу необхідно звернути 

на особистість студента, на утворення у нього стійкої системи 

відношення до оточуючого світу до самого себе. Можна виділити 

три основних види розвитку особистості: особистісна 

спрямованість, колективна спрямованість та ділова. Особистісна 

спрямованість створюється переважанням мотивів власного 

благополуччя, прагнення до особистої першості, престижу. 

Колективна спрямованість має місце тоді, коли вона направлена 

на взаємні дії, що визначаються потребою у спілкуванні, 

прагненням підтримувати хороші відносини з іншими людьми. 

Ділова спрямованість відображає переважання мотивів, які 

породжуються самою діяльністю, захоплення процесом 

діяльності, прагнення до пізнання, оволодіння новими навичками 

і знаннями.  

Для покращення процесу адаптації студентів-

першокурсників при навчанні у інтегрованому освітнього 

середовища повинні використовуватися наступні дії: 

- бесіди, виховні години у студентських групах; 

- тренінги для студентів, які навчаються у інтегрованих 

групах; 

- тренінги для викладачів вищих навчальних закладів; 

- тренінги для керівників освітніх закладів з питань 

створення інклюзивного освітнього середовища в умовах 

навчального закладу; 

- розробка, видання методичних та інформаційних 

матеріалів, які базуються на потребах та інтересах студентів з 

особливими потребами; 

- розробка та проведення досліджень з цього питання; 

- співпраця з фахівцями для надання спеціальних послуг 

відповідно до потреб студентів; 
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- розвиток партнерства з іншими організаціями, які 

працюють у соціальній і медичній галузях щодо задоволення 

потреб людей з особливими потребами. 

Розглянемо, якими методами можна прискорити процес 

адаптації студентів – першокурсників до навчання у вищому 

навчальному закладі: 

- основним методом профілактики повинно стати поступове 

підвищення вимог до студентів першого курсу, які повинні 

поступово адаптуватися до навчання у ВНЗ;  

- покращення роботи кураторів, які повинні постійно 

спілкуватися зі студентами, виявляти стан напруги, допомагати її 

подолання. Іноді проста бесіда зі студентом допомагає вирішити 

багато проблем у навчанні;  

- збільшення роботи з батьками: написання листів, дзвінки 

по телефону та особисте спілкування;  

- виявлення факторів, які заважають студенту адаптуватися 

до навчального процесу;  

- створення позитивного клімату у студентському 

середовищі; 

- використання методів соціальної та психологічної роботи зі 

студентами.  

У групах, де навчаються студенти з різними рівнями 

розвитку та здібностей, педагоги мають підтримувати один 

одного у застосуванні найефективніших стратегій навчання. 

Якщо у освітньому закладі створено доброзичливу, невимушену 

атмосферу, якщо тут визнають унікальність кожного (і педагога, і 

студентів) та підтримують їх, це суттєво підвищує ефективність 

навчання. 

Постійна соціальна взаємодія в різноманітних умовах, за 

різних обставин, в різних ситуаціях зближує студентів, виробляє 

емпатію, прихильність один до одного, усвідомлення 

індивідуальності кожного, відчуття захищеності. 

Відчуття приналежності, любові, дружби й добрі стосунки з 

іншими збагачують наше життя. Почуття самотності й 

відчуження можуть мати негативний вплив на всі сфери нашого 

життя. Освіта допомагає задовольнити наші потреби у навчанні і 
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розвитку, але якщо ми зосереджуємося лише на одному за 

рахунок усього іншого, це не підвищуватиме загальної якості 

нашого життя. Коли всі ці потреби задовольняти комплексно, 

тоді кожна сфера додаватиме сили при досягненні успіху в інших 

сферах.  

Таким чином, треба прикласти чимало зусиль, щоб змінити у 

студента негативне сприйняття навчального процесу і, як кажуть 

психологи, перевести його з позиції «жертви» на позицію 

«переможця». 
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Професійна психологічна освіченість студентів – майбутніх 

працівників соціальної сфери передбачає введення в систему 

підготовки останніх до професійної діяльності орієнтацію на 

«ключові компетентності», оволодіння якими дозволяє 
вирішувати різні проблеми в професійному, соціальному та 

повсякденному житті. Поняття «компетентність» у психолого-

педагогічній літературі остаточно не визначено й у більшості 

випадків вживається інтуїтивно. На сьогоднішній день не існує 

однозначного розуміння поняття, структури і видів 

компетентності (В.О. Кальней, В. Ландшеєр, Дж. Равен, 

А.П. Тряпіцина, С.Є. Шишов, М.А. Чошанов та ін.) [1]. 

«Компетентність» походить від латинського слова «competens» 

(competentic), що в перекладі означає «належний», «здібний». 

Дослідники змішують поняття компетенція та компетентність. 

Компетенція – це коло повноважень якої-небудь установи або 

особи; коло питань, у яких певна особа має знання, досвід. 

Компетентність – це певна сума знань особи, які дозволяють їй 

мати судження про що-небудь, висловлювати переконливу, 

авторитетну думку [2].  

Для формування професійної компетенції студентів – 

майбутніх фахівців соціальної сфери доречно окреслити її 
критеріальні аспекти: 

1. Студент повинен мати стійку потребу в знаннях, у 

оволодінні новими засобами діяльності, прагнути вище 

сприйняти явища, які знову спостерігає, аналізує, при цьому 

прагнути виконувати різноманітні завдання творчого характеру, 

шукати неординарні рішення при розгляданні різних проблем, 
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бажати досягти успіхів у нових ситуаціях і приділяти багато 

уваги саморозвитку.  

2. Студент повинен самостійно і швидко приймати рішення у 

складних ситуаціях, брати на себе відповідальність, допомагати 

іншим. 
3. Студент повинен володіти не тільки обов’язковими 

знаннями з навчальних дисциплін, а й працювати з додатковими 

джерелами. У нього мають бути добре сформовані загальні, 

спеціальні, самоосвітні та комунікативні навички і вміння, 

розвинені всі компоненти мислення. Він повинен вміти мислити 

самостійно, критично, гнучко, оригінально, сміливо. 

4. Студент повинен пропонувати декілька підходів щодо 

розв’язання задач, бачити проблеми та об’єкти в різних ракурсах, 

використовувати асоціації, ставити перед собою цілі і 

підпорядковувати їм власну діяльність тощо. 

До ключових компетентностей студента найчастіше науковці 

відносять: пізнавальну компетентність, особистісну 

компетентність, самоосвітню компетентність, соціальну 

компетентність, творчу компетентність. Компетентність 

студентів – майбутніх фахівців соціальної сфери містить набір 

знань, навичок та відношень, що дають змогу їм ефективно 
здійснювати діяльність або виконувати певні функції, що 

підлягають досягненню певних стандартів у галузі професії або 

виді діяльності [1]. 

Професійна компетентність студентів – майбутніх фахівців 

соціальної сфери передбачає об'єктивність при сприйнятті та 

аналізі складних педагогічних ситуацій; вміння визначити коло 

доступних йому завдань; готовність застосувати свій 

професійний досвід у відповідності з новими обставинами, 

ситуаціями. Зазначене є можливим при ефективному включення 

в процес професійної підготовки внутрішньої активності 

майбутніх фахівців в галузі психології. Це передбачає створення 

в рамках навчальної програми відповідних умов для 

самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення та 

самореалізації особистості студента. Але практика показує, що ці 

завдання часто вирішують дисципліни, насичені в основному 
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теоретичним матеріалом, який без відповідної практики важко 

застосувати до вирішення професійних проблем, тобто 

володіючи необхідними академічними знаннями, майбутні 

фахівці не можуть їх практично застосувати [3; 4].  

Розгляд різноманіття форм і змісту їхньої практичної 
діяльності дозволяє краще зрозуміти, які вимоги пред'являє ця 

сфера до сучасного спеціаліста і, відповідно, до організації 

навчального процесу з підготовки фахівців-професіоналів. У 

цьому зв'язку інтерес представляють ті навчальні заняття, які 

пред'являють особливі вимоги не тільки до теоретичної 

підготовки, а його практичного пропрацювання конкретних 

проблемних ситуацій. Найбільш очевидними з подібних ситуацій 

є: оптимізація міжособистісних відносин, наприклад, розв'язання 

конфліктів, подолання відчуження, проведення групового 

тренінгу, орієнтованого на вирішення особистісних проблем, 

психологію здоров'я, проведення діагностики і психотерапії 

психосоматичних розладів, психотерапія викликаних психічними 

травмами функціональних психічних розладів, що 

супроводжуються страхами, тривогою, депресією, апатією, 

втратою сенсу життя, суїцидальними тенденціями, забезпечення 

необхідних умов для особистісного зростання, корекція 
відхилень у поведінці, проведення психодіагностики 

безпосередньо самих студентів тощо.  

Таким чином, можна стверджувати, що професійна 

компетентність студентів – майбутніх фахівців соціальної сфери 

не зводиться до наявності набору спеціальних знань, а й 

передбачає групову та індивідуально-особистісну корекцію 

самих студентів, що спирається на цілісне розуміння психіки 

особистості в її свідомих та несвідомих проявах. 
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Зміна освітньої парадигми в системі вищої освіти вимагає 

суттєвої перебудови навчально-виховного процесу з орієнтацією 

на те, щоб у майбутніх фахівців за час їх навчання в університеті 

формувалися потреби у знаннях і самоосвіті, щоб вони 

оволодівали вміннями самостійно працювати і щоб ці уміння 

залишалися невід’ємною складовою їх подальшого професійного 

життя. 

Одним з основних шляхів ефективного вирішення цього 

завдання є формування пізнавальної мотивації учіння студентів. 

Зростаюча пізнавальна мотивація позитивно впливає на інтерес 

до учіння, а звідси і на ефективність навчального процесу.  

Мотивацію розглядають не лише як умову ефективного 

оволодіння знаннями, а також і як важливий чинник розвитку 

особистості фахівця, як мету виховання. В загальному вигляді 

проблема мотивації учіння є проблемою причин, які визначають 

різні форми виявлення активності тих, хто навчається.  

Під інтересами розуміють мотиви, в яких втілюються 

емоційно забарвлені пізнавальні потреби особистості. Звідси, 

пізнавальні інтереси – це група мотивів, пов’язана зі змістом і 
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процесом учіння і орієнтована на опанування способом певної 

діяльності.  

Найвищим у даній ієрархії є самоосвіта – один із важливих 

компонентів самовдосконалення особистості майбутнього 

фахівця, а тому суттєву роль відіграють у його діяльності саме 

пізнавальні мотиви, головним джерелом яких є сам процес 

навчання.  

Умовами формування та розвитку мотивів професійного 

досягнення у студентському віці також виступатимуть [1]:  

- сформоване професійне уявлення студентів;  

- чітко визначена та усвідомлена кінцева мета учіння;  
- розуміння практичної значущості та зв'язку з кінцевою 

метою кожного окремо взятого заняття, кожного виду роботи;  

- використання репродуктивно-виконавчої та проблемно-

розвивальної стратегій введення мети учіння, при наданні 

переваг останній;  

- використання методів емоційної регуляції в учбовій 

діяльності; відпрацювання системи навчальних дій, що 

одночасно виступає умовою формування та розвитку 

пізнавальних мотивів учіння. 

Разом з тим, часто трапляється і явище недостатньої, чи 

взагалі відсутньої мотивації учіння студентів. Причини можуть 

бути різні. Серед відповідей студентів переважають: небажання 

отримати негативну оцінку або оцінку, нижчу від тієї, на яку 

вони претендують і яка відповідає рівню самооцінки та рівню 

домагань; побоювання бути засудженим одногрупниками, 

втратити свою репутацію або сприяти формуванню уявлень про 

себе як про нездібного студента (тобто втратити або знизити свій 
статус у колективі); зневіра у обраній професії, і, відповідно – 

непотрібності розвитку інструментальної сфери тощо. 

Навчальна діяльність завжди полівмотивована. У цій системі 

взаємодіють дві основні групи мотивів [2]: 

І. Мотиви діяльності: 

1) мотиви, зв’язані зі смислом діяльності: прагнення пізнати 

нові факти, оволодіти знаннями, способами дій, проникнути в 

суть явищ та ін.; 
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2) мотиви, зв’язані із самим процесом діяльності: прагнення 

проявити інтелектуальну активність, міркувати, долати 

перешкоди в процесі розв’язування задач, тобто особистість 

захоплює сам процес вирішення, а не тільки його результати. 

ІІ. Мотиви, що знаходяться поза межами навчальної 

діяльності: 

1) соціальні мотиви: а) мотиви обов’язку і відповідальності 

перед собою, іншими, викладачами, батьками, суспільством; б) 

мотиви самовдосконалення (усвідомлення значення професійних 

знань, розвитку активності); 

2) вузькоособистісні мотиви: а) прагнення одержати 

схвалення, моральну чи матеріальну винагороду; б) бажання 

бути „першим“, мати високий професійний рейтинг; 

3) негативні мотиви: прагнення уникнути неприємностей. 

Крім цієї класифікації існують й інші: зовнішні і внутрішні, 

усвідомлені і неусвідомлені, реальні й уявні тощо. 

Основними прийомами стимулювання студентів у 

педагогічному процесі є опора на бажання, використання 

ідентифікації, урахування інтересів та нахилів, заохочення 

бажання домогтися успіху, демонстрування наслідків навчальних 

дій, визнання успіхів, використання виховних ситуацій та інші. 

Для розвитку почуттів важливо проявити відвертість, 

зацікавленість в успіхах кожного студента, створити атмосферу 

емоційного комфорту, а також створювати ситуації успіху. 

Ефективним тут є індивідуальний підхід. 

Отже, вся система навчально-виховної роботи у вищій школі 

має забезпечувати цілеспрямоване формування пізнавальних 

мотивів учіння, тобто створювати психолого-педагогічні умови 

спонукання студентів до результативної навчально-пізнавальної і 

пошукової діяльності, яка сприяє становленню та розвитку 

висококваліфікованого фахівця. 
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Із здобуттям Україною незалежності процес становлення 

соціальної роботи проходить досить складно. На сьогоднішній 

день в Україні створено десятки тисяч місць де мають працювати 

соціальні працівники різних рівнів підготовки. Щороку 

виникають нові і масштабні проекти для впровадження нових 

підходів як до розв’язання соціальних проблем з використанням 

теорій та методів соціальної роботи, так і для підготовки 

соціальних працівників.  

Існуючий в Україні суспільний поділ праці потребує 

вирішення складних соціальних і виробничих завдань 

сьогодення, що покладається на фахівця, здатного забезпечувати 

належну ефективність праці конкретної кваліфікації. Це 

неможливо без опанування ним необхідного рівня фахової вищої 

освіти, що передбачає оволодіння певними прикладними 

дисциплінами – систематизованими знаннями про конкретне й 

практичне конструювання та застосування відомих способів 

діяльності. 

В умовах часових і ресурсних обмежень перед вищою 

школою постає проблема витиснення фундаментального змісту 
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навчання, його заміни спецкурсами на профілюючих кафедрах, 

що нерідко дублюють один одного, відрізняючись тільки 

назвами. Тому однією з основних концептуальних засад 

державних стандартів вищої освіти є фундаменталізація вищої 

фахової освіти [1, с. 80]. 

В розвинутих суспільствах функції соціального працівника 

виходять за межі вузької підтримки та допомоги окремій особі 

або групі, а включають в себе нові функції провідника 

соціального прогресу. Одними з найважливіших функцій 

соціального працівника вважається підготовка населення до 

сприйняття суспільних інновацій, реформування суспільства, 

профілактики соціальних конфліктів. 

На основі аналізу досвіду підготовки фахівців для соціальної 

сфери зарубіжні дослідники наводять наступні проблеми у 

процесі підготовки [2]: 

недостатньо уваги приділяється проблемам, що є джерелом 

людських страждань; 

процес підготовки здійснюється поза економічними, 

політичними і соціальними інститутами, які в цілому 

визначають розвиток соціальної політики, а значить і соціальної 

роботи; 

навчальні заклади, які готують фахівців для соціальної 

сфери, досить часто виключають себе і студентів із проблем 

соціальної сфери на місцевому рівні і не беруть участі у їх 

вирішенні; 

система освіти не дає можливості усім здібним і бажаючим 

із місцевої громади отримати підготовку в галузі соціальної 

роботи, не віддає перевагу цим людям; 

практика і навчання соціальній роботі часто відображають 

«статус кво» і не направлені на її зміни і розвиток; 

у багатьох країнах гострою залишається проблема 

взаємовідносин між державною системою і неурядовими 

організаціями; 

у процесі підготовки фахівців для соціальної сфери акцент 

робиться на міське середовище, на середній клас, а це означає, 

що соціальна освіта далека від життя переважної більшості 
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бідних і нещасних людей і не може їм надати суттєвої допомоги 

у поліпшенні їх благополуччя; 

більша частина випускників все ще в основному працює в 

державних структурах по наданню соціальної допомоги. 

Підготовка фахівців соціальної сфери у нашій країні також 

має певні проблеми. Перш за все вимагає серйозного 

вдосконалення технологія підготовки майбутніх фахівців; вищі 

навчальні заклади потребують серйозної державної підтримки в 

плані фінансової допомоги, матеріально-технічного 

забезпечення навчально-виховного процесу, активізації процесів 

підготовки науково-педагогічного складу як в Україні так і за її 

межами. Актуальною є проблема перепідготовки працівників 

соціальних служб: адже функціонуючі соціальні служби на 60-

70 % укомплектовані фахівцями, які не мають відповідної 

професійної підготовки. 

Велика кількість ВНЗ України здійснює професійну 

підготовку фахівців в галузі соціальної роботи на низькому 

професійному рівні та без орієнтирів на прикладний характер і 

подальше працевлаштування випускників. Така ситуація завдає 

суттєвих збитків державі, призводить до додаткових витрат на 

перенавчання, до високої плинності кадрів, дефіциту з 

формуванням резерву. 

Іншою проблемою підготовки кадрів для соціальної сфери є 

її незначний обсяг. Ця тенденція зберігається і сьогодні, що 

свідчить про слабку мотивацію молоді до зайнятості в соціальній 

сфері, низький рівень заробітної плати її працівників тощо. 

Отже, соціальна робота як спеціальність і як професія – це 

актуальне явище для суспільства в Україні. Дана спеціальність 

дозволяє самореалізуватися тим, чия професійна діяльність 

пов'язана з роботою в органах державної служби зайнятості. 

Фахівці із соціальної роботи організують практичну реалізацію 

державної соціальної політики. Спеціальність "Соціальна робота" 

надає можливість реалізувати набуті професійні знання в 

діяльності різноманітних організацій, партій, асоціацій, фондів, в 

яких відбувається узгодження та реалізація інтересів різних 

суспільних груп та прошарків населення. 
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Виходячи з вищенаведеного, складається враження 

доцільності вимоги щодо безмежного універсалізму в готовності 

до професійної діяльності соціального працівника. Для України 

такий погляд може бути виправданий лише як тимчасовий, з 

огляду на низький рівень розвитку індустрії соціальних послуг. 

Проблеми соціальної роботи в Україні вирішують фахівці різних 

спеціальностей: соціологи, педагоги, психологи, історики, 

медичні працівники. Водночас організаційно-практичне 

виконання соціальних програм за умов ринкового суспільства 

потребує спеціально підготовлених фахівців із соціальної 

роботи. 

У перспективі розвитку спеціальності найактуальнішим, 

першочерговим завданням є вирішення проблем постійного 

оновлення змісту освіти та виховання, його якісної реалізації на 

основі введення інноваційних технологій [3]. 

Так, чи інакше сучасна система організації навчально-

виховного процесу підготовки фахівців у галузі соціальної 

роботи вимагає суттєвих змін і потребує вдосконалення. 
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Вивчення німецького досвіду засвідчило, що у державі 

велике значення надається соціально-педагогічній підтримці 

безробітної молоді. В Україні така підтримка на сьогоднішній 

день є недостатньою, тому використання німецького досвіду в 

нашій країні може забезпечити та значно покращити рівень 

соціально-педагогічної підтримки безробітної молоді. 

Превенція в українській середній школі, порівняно з 

німецькою, здійснюється не на такому високому рівні. По-перше, 

робота трьох осіб (психолога, соціального працівника, 

соціального педагога) відбувається набагато ефективніше і 

злагодженіше. По-друге, співпраця школи з різними установами 

(агентство праці (центри професійного інформування, служби 

посередництва у працевлаштуванні), підприємства, професійні та 

вищі навчальні заклади тощо), батьками, представниками різних 

професій відбувається протягом року злагоджено, продумано та 

добре організовано. По-третє, наявність предметів 

“Працезнавство”, «Економіка», «Професія» (у програмах 

середніх шкіл) та «Політика», «Економіка», «Право», 

«Суспільствознавство» (у старшій ступені гімназії) значно 

розширюють кругозір випускників стосовно світу професій. По-

четверте, коротка практика на підприємстві під час навчання 

протягом двох тижнів дає можливість ближче познайомитися з 

бажаною професією. По-п’яте, застосування проектного 

навчання та міжпредметних зв’язків у вищій ступені гімназії 

значно зближує теорію з практикою. По-шосте, використання 

Паспорту вибору професії організовує співпрацю вчителів, 

батьків, підприємств, агентства праці та інших інституцій як 
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превентивного, так і оперативного інструменту щодо соціально-

педагогічної підтримки безробітної молоді. 

Центр професійного інформування працює набагато 

ефективніше та має більші можливості щодо пропозицій 

працевлаштування та навчання (не тільки за робітничими 

професіями, а й за вищою освітою), ніж профінформаційний 

сектор служби зайнятості України. Важливе значення має 

програма «BERUFE-Universium», яка дає можливість учням за 

допомогою Інтернету самостійно протестуватися і дізнатися про 

свої слабкі та сильні сторони стосовно напрямку навчання, про 

професії та галузі підходящих професій. 

Порівняно з українською державною службою зайнятості 

Німецьке агентство праці є більш структурованим, професійне 

консультування здійснюється диференційовано, тобто 

розгалужується на різноманітні рівні залежно від віку, 

соціального статусу та освітнього рівня клієнтів. Завдяки 

диференційованому консультуванню у цій країні соціально-

педагогічна підтримка безробітної молоді є більш 

кваліфікаційною. Це пояснюється особливостями дуальної 

системи професійного навчання у Німеччині, а також 

розвиненою інфраструктурою ринку праці та великою 

різноманітністю освітніх закладів (загальної, професійної та 

вищої освіти), що зумовлено високим рівнем соціально-

економічного розвитку країни. Також виплата допомоги по 

безробіттю в Україні та у Німеччині має суттєву різницю, на 

користь німецьких громадян.  

Отже, позитивним у Державній службі зайнятості України є 

те, що робота секторів організована таким чином, що черги як 

такі відсутні. Але у порівнянні з німецьким агентством праці, 

вітчизняний центр зайнятості не має таких спеціалізованих 

секторів як: відділ реабілітації (для роботи з людьми з 

обмеженими фізичними можливостями); служби з питань вищої 

освіти та академічних професій; відділ з нелегальної зайнятості; 

медичної служби; а також таких фахівців як: професійний 

консультант молоді з робітничих професій; профконсультант 

дорослого населення з робітничих професій; профконсультант 
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людей із фізичними вадами; профконсультант абітурієнтів, 

студентів, випускників ВНЗ; профконсультант з академічних 

професій; консультувати з питань навчання та роботи за 

кордоном. 

Таким чином, бачимо, що вітчизняний центр зайнятості в 

основному надає послуги з робітничих професій (за вимогами 

роботодавців), а німецьке агентство праці – як з робітничих, так і 

з академічних професій, а також випускникам ВНЗ. Разом з тим 

на ці послуги виділені спеціальні фахівці. Крім того у Німеччині 

проводиться робота профконсультантів з людьми із фізичними 

вадами, що забезпечує можливість найбільш вразливих категорій 

населення здобути професію та робоче місце; консультування з 

питань навчання та роботи за кордоном, – що й розширює 

можливості безробітної молоді здобути освіту або робоче місце 

не тільки у своїй країні, а й за кордоном. 

У Німеччині важливе значення для професійної освіти має 

дуальна система навчання та центри професійної освіти. У нашій 

країні до початку 90-х років та наш час в освіті наявні лише 

елементи дуальної системи професійного навчання у деяких 

профтехучилищах, але вони не настільки добре організовані, щоб 

це можна було назвати дуальною системою. Німецькі центри 

професійної освіти здійснюють превенцію, надаючи можливість 

учням протягом першого року спробувати свої сили з усіх 

спеціальностей, що є у закладі. Поширеною в Україні є вечірня, 

заочна, дистанційна, екстернатна форми навчання.  

Аналогом німецьких Року підготовки до професійного 

навчання та Року професійного навчання у нашій країні є курси 

довузівської підготовки у вищих навчальних закладах, у 

професійних закладах навчання такі підготовчі курси відсутні.  

Діяльність професійних шкіл та вищих шкіл України у 

напрямку проінформування та профконсультування можна 

оцінити на відмінно, оскільки конкуруючи між собою вони 

використовують різні методи та засоби з метою повідомлення 

про свій заклад, спеціальності, за якими готують фахівців, та 

можливості майбутнього працевлаштування. Це є: відвідування 

працівниками професійних та вищих навчальних закладів 
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загальноосвітніх шкіл; рекламні ролики по телебаченню, радіо; 

рекламні ролики на вулицях міст; створення власного сайту; 

презентація буклетів, дні відкритих дверей у професійних та 

вищих навчальних закладах (двічі на рік); участь у ярмарках 

професій та робота приймальної комісії протягом року. 

Також слід відмітити, що німецькі студенти є соціально 

захищеними, враховуючи те, що студенти тільки недавно почали 

оплачувати навчання, вносячи при цьому незначну суму 300 – 

400 євро за семестр то для молоді, яка немає достатньої кількості 

коштів на проживання і освіту та насамперед з малими 

прибутками батьків, надається право на грошову допомогу на 

навчання, відповідно до Федерального закону «Про сприяння у 

навчанні», «Про підтримку професійної освіти при 

посередництві планування та дослідження». 

Потужну роботу з молоддю, зокрема з безробітною, 

здійснюють громадські організації. Тому їх контрактну 

домовленість між державою та громадською організацією, форми 

і методи було б логічно і доцільно застосувати у вітчизняну 

практику з урахуванням ментальних особливостей. Крім того 

релігійні організації (католицькі та євангельські) є найбільшими 

роботодавцями у соціальній сфері та здійснюють велику роботу з 

молоддю, зокрема з безробітною і володіють потужною 

матеріально-технічною базою для її здійснення. У Німеччині 

профспілкові організації відіграють суттєву роль у 

працевлаштуванні молоді. В Україні головною метою діяльності 

профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, 

соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки. 

Для більш повного подолання безробіття серед молоді велику 

роль відіграє активна політика ринку праці Німеччини, яка 

спрямована на програми створення нових робочих місць 

державою та на матеріальну підтримку роботодавців, надаючи 

для них пільгові кредити. 

Отже, досвід Німеччини у подоланні безробіття серед 

молодіє є досить потужний та було б доцільно його застосувати у 

вітчизняну практику. 
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ІНТЕГРОВАНА ГРУПА ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО 

ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСОБИСТОСТІ 

СТУДЕНТА З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

 
Деркач М.В. 

заступник завідувача кафедри психології Хмельницького інституту соціальних 

технологій Університету «Україна» 

 

Сьогодні особливо актуально постає питання забезпечення 

права на якісну освіту дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку, у тому числі дітей-інвалідів. Наразі інтеграція людей з 

особливими потребами в суспільство є одним із провідних 

напрямів роботи соціальних інститутів, громадських організацій. 

І тому, вельми гостро стоїть питання працевлаштування та 

соціальної адаптації випускників шкіл-інтернатів, інвалідів 

дитинства, які, внаслідок економічної нестабільності, кризового 

стану гуманітарної сфери, виявились найбільш соціально 

незахищеною категорією населення. Обмежені можливості 

людини розуміються як наслідок того, що соціальні умови 

звужують можливості її самореалізації. Саме тому, суспільство 

має адаптувати діючі в ньому стандарти до потреб людей з 

обмеженими можливостями з тим, щоб вони не почувалися 

заручниками обставин та обмежень в діяльності. Тобто, 

необхідно створити умови для навчання та працевлаштування, 

відвідування місць загального користування, а також 

відповідного ставлення суспільства до людей з особливими 

потребами. Отже, створення оптимальних можливостей і 

сприятливих умов для виховання, навчання, соціально-трудової 

орієнтації та інтеграції дітей і молоді з обмеженими 

можливостями – нагальна потреба часу. 

Система організації навчання дітей з обмеженими 

можливостями у нашій країні традиційно будується за 

принципами диференційованого підходу, спираючись на 

специфіку, безпосередньо пов’язану із провідним дефектом. Але 

останні дослідження [1] показують, що така практика не може 

повною мірою забезпечити всі особливості освітніх потреб 

молоді з особливими потребами. Більша кількість з них можуть 
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навчатися у загальноосвітніх навчальних закладах. Більше того, 

знаходження дітей з обмеженими можливостями у спеціальних 

закладах освіти, не дивлячись на наявність у них низки 

позитивних умов для корекції порушень розвитку, обмежує 

контакти із однолітками та сім’єю, що призводить до утруднення 

формування готовності до подолання життєвих труднощів, вмінь 

планувати різні аспекти свого життя, взаємодіяти із людьми. В 

зв’язку з цим, виникає потреба створення більш гнучкої системи 

спеціальної освіти, яка була б в змозі розвиватися та 

функціонувати як на основі традиційних форм, так і на основі 

інтегрованого підходу.  

Сутність інтегрованого підходу полягає в тому, що дітям та 

молоді з обмеженими можливостями створюються рівні 

можливості з їх здоровими однолітками в отриманні освіти, що є 

необхідним в їх подальшій адаптації та повноцінній інтеграції у 

суспільство [2]. 

Переваги інтегрованого навчання для осіб з обмеженими 

можливостями: 

- завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками 

поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та 

емоційний розвиток; 

- однолітки демонструють відповідні моделі поведінки для 

студентів з особливими потребами; 

- однолітки мотивують таких студентів до розвитку та 

цілеспрямованого використання нових знань та вмінь; 

- навчання здійснюється з орієнтацією на сильні риси, 

здібності та інтереси, а не їхніх проблемах; 

- наявні можливості для налагодження дружніх стосунків із 

здоровими однолітками та участі у громадському житті. 

Переваги для інших студентів: 

- одногрупники та інші студенти вчаться природно 

сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей, 

вони стають більш чуйними, готовими до взаємодопомоги; 

- вчаться налагоджувати і підтримувати дружні стосунки з 

людьми, які відрізняються від них; 

- вчаться співробітництву; 
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- вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а 

також співчувати іншим. 

Корисне для сім’ї студента з обмеженими можливостями: 

- батьки таких студентів отримують підтримку з боку інших 

батьків; 

- краще розуміють у чому розвиток їхніх дітей є типовим й у 

чому атиповим; 

- батьки приймають активнішу участь у процесі навчання. 

Для педагогів та фахівців теж відкриваються певні 

можливості при інтегрованому навчанні: 

- викладачі в інтегрованих групах краще розуміють 

індивідуальні особливості студентів; 

- оволодівають різноманітними педагогічними методиками, 

що дає їм змогу ефективно сприяти розвитку молоді з 

урахуванням їх індивідуальності; 

- спеціалісти починають сприймати студентів цілісніше, а 

також вчаться дивитися на життєві ситуації їх очима; 

- ефективніше співпрацюють з батьками та іншими 

фахівцями (психологами, реабілітологами, соціальними 

працівниками та ін.). 

Отже, інтегрована форма навчання у ВНЗ передбачає спільне 

навчання студентів з обмеженими можливостями, з іншими 

студентами. Така форма навчання визнає за людьми з 

інвалідністю рівні права на отримання освіти і потребує 

здійснення політики рівних можливостей. 
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Конєв В.І. 

лікар функціональної діагностики Хмельницької обласної лікарні 

 

Незважаючи на розквіт лікувальної справи, число 

захворювань серед населення України зростає. Особливо серед 

підлітків і молоді та найчастіше з особливими потребами. 

Точніше, це оборотні синдроми, які, за нашими даними, добре 

коригуються. Але цим ніхто не займається успішно. 

В арсеналі медицини залишається науково обґрунтований 

напрямок – керувати здоров'ям зростаючого покоління. Автором 

цього напрямку є український вчений Г.Л. Апанасенко. Основи 

цього напрямку вже ефективно використовуються в десятках 

країн. Але тільки не в Україні!? На підставі результатів 

численних досліджень нам вдалося об'єднати основні 

функціональні порушення, які виявляються у підлітків та молоді 

(нервово-психічні, вегетативно-ендокринні, соматичні, в тому 

числі пригранична артеріальна гіпертонія, наслідки надмірної 

активації перекисного окислення ліпідів, які поглиблюють вже 

наявні запально-дистрофічні зміни міокарда) в одну єдину 

функціональну патологічну брилу – синдром 

нейроциркуляторної дистонії (НЦД). Запропоновано ряд 

апробованих способів ранньої ефективної корекції цих змін на 

стадії їх виникнення: 

1) спосіб лікування нейроциркуляторної дистонії за 

гіпертонічним і змішаним типами у новобранців в період 

адаптації до військової служби. Він базується на застосуванні 

центральної електроаналгезії. Ефект був вираженим там, де 

необхідно було здійснити нейро-вегетативний захист життєво 

важливих функцій органів при різних стресових станах, для 

посилення процесів адаптації, для профілактики втоми в роботі, в 

спорті [1]; 
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2) спосіб профілактики та корекції знижених функціональних 

можливостей центральної нервової системи а також фізичної 

працездатності [2]. Спосіб базується на застосуванні за 

спеціальними схемами полівітамінного антиоксидантного 

вітчизняного комплексу "Квадевіт"; 

3) біологічно-активна добавка (БАД) для профілактики і 

корекції обмінно-дистрофічних порушень міокарда та 

підвищення фізичної працездатності – варіанти [3]. Праобраз 

БАДів у вигляді продуктів харчування успішно застосовували в 

екстремальних умовах за рекомендацією вчених на чолі з 

Новицьким А.А. Згодом стали формуватися БАДи 

цілеспрямовані [4]. 

Кросові навантаження – фактор особливий. Для 

попередження нещасних випадків під час кросів необхідно 

попередньо визначати кросові можливості кожного студента. 

Вони обумовлені в основному станом серця [5]. Про низький 

резерв серця свідчить поява після кросу кашлю з мокротинням, 

що важко відходить [6]. Виявленню компонентів НЦД має 

передувати встановлення факторів, здатних негативно впливати 

на організм, в тому числі хронічних вогнищ інфекцій і їх 

нейтралізація. Визначення психологічного портрета особистості 

для попередження можливих нервово-психічних порушень. 

Шкідливий вплив багатьох чинників виключається дотриманням 

здорового способу життя! 

Нова класифікація серцево-судинних захворювань 

"розпорошила" прояви НЦД і дистрофії міокарда за рубриками, 

виключила комплексний підхід до корекції їх проявів. Але ці 

поняття залишилися в "Положенні про військово-лікарську 

експертизу та медичний огляд у збройних Силах України" Такі 

штучні проблеми НЦД. 
 

Література: 

1. Конєв В.І. Спосіб лікування нейроциркуляторної дистонії по 

гіпертонічному та змішаному типам // Бюлетень № 4 від 10.04.2007 р. 

2. Конєв В.І. Спосіб профілактики та корекції знижених 

функціональних можливостей центральної нервової системи // 

Бюлетень № 15 від 11.08.2008 р. 



 
 

 229 

3. Конєв В.І. Біологічно активна добавка для профілактики і 

корекції обмінно-дистрофічних порушень міокарду і покращення 

фізичної працездатності – варіанти // Бюлетень № 9 від 15.09.2004 р. 

4. Новицкий А.А. Синдром хронического эколого-

профессионального перенапряжения и использование пищевых 

добавок фирмы "Enrich" для его профилактики // Тезисы докладов 

врачей Санкт-Петербурга. – Всероссийская конференция 

дистрибьюторов фирмы "Enrich. 

5. Конєв В.І. Спосіб прогнозування кросових можливостей 

обстежуваного, обумовлених тільки кардіореспіраторною системою // 

Бюлетень № 4 від 15.04.2005 р. 

6. Конєв В.І. Спосіб Конєва для визначення рівня кросової 

підготовки // Бюлетень № 4 від 15.04.2005 р. 

 

 

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ «ФІЗИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ, СПОРТ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ» 

 
Костін Є.І. 

старший викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» 

 

За останній час в системі соціально-педагогічних цінностей 

відбулися кардинальні зміни. Динамізм, притаманний сучасній 

цивілізації, підвищення соціальної мобільності вимагають нових 

підходів до сучасних технологій виховання і навчання, 

формування освітнього простору як гаранта розвитку 

особистості. 

Один із важливих компонентів для задоволення потреб 

людини в організації дозвілля на основі здорового способу життя 

є спорт для всіх. Спорт для всіх – соціальне явище, яке 

характеризується використанням різних видів рухової 

активності. 
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Сучасні умови в Україні сприяють перетворенню спорту для 

всіх на сферу індустрії оздоровчих послуг, якій властиві 

виробництво і продаж спортивного інвентарю, устаткування, 

розвитку товарно-грошових відносин інших видів діяльності, з 

якими не лише має бути ознайомлений майбутній фахівець, а й у 

процесі навчання отримати відповідні уміння і навички. 

З огляду на це у країні здійснюється формування 

національної системи фахової підготовки менеджерів «Спорту 

для всіх».  

Головною метою освітніх зусиль підготовки менеджерів стає 

повне розкриття можливостей і здібностей особистості, її 

кваліфікації, духовного потенціалу, щоб вона була спроможною 

в мінливій реальності спиратися на власні сили, власний розум і 

волю, якості загальнолюдської моралі.  

Сучасна освіта в Україні спрямована на створення умов для 

розвитку і самореалізації кожної особистості, вирішування 

проблем, з якими стикаються фізкультурно-оздоровчі організації 

під впливом ринку, комерціалізації фізкультурно-оздоровчої 

діяльності. 

Вирішення соціальних проблем, серед яких формування 

здорового способу життя займає особливе значення, вимагає 

відповідне кадрове забезпечення. Організації фізкультурно-

спортивного та оздоровчого спрямування потребують фахівців, 

які могли б кваліфіковано реалізувати покладені завдання та 

функції не тільки за рахунок вузької спортивної спеціалізації, а і 

менеджерів підготовлених на принципах універсальності 

відповідно до вимог сьогодення. Така система підготовки 

передбачає формування уявлень про ринок фізкультурно-

оздоровчих послуг та товарів, методи їх дослідження, аналізу та 

практичної реалізації. 

В Україні створилися сприятливі умови для виникнення 

нових форм залучення населення до масових занять оздоровчою 

фізичною культурою та спортом за місцем проживання, 

навчальних колективах, у місцях масового відпочинку та 

спортивних спорудах. Значна кількість фітнес центрів, 

тренажерних залів, оздоровчих комплексів, які належать до 
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малого та середнього бізнесу, потребує, для досягнення 

позитивного результату широкої компетентності майбутнього 

працівника соціальної сфери. При цьому підготовку фахівців 

необхідно забезпечувати по напрямкам – економіки фізичної 

культури та спорту, менеджменту фізичного виховання, 

спортивного маркетингу та спонсорства, обліку та фінансів у 

спорті, спортивного законодавства.  

Протягом останнього десятиліття намітилися і відбуваються 

перетворення, що мають важливе значення для системи спорту 

для всіх, серед яких – поступовий перехід на клубну 

організаційну основу, що дозволяє людям займатися оздоровчою 

фізичною культурою незалежно від їхнього віку і рівня 

кваліфікації, формування спеціалізованих структур для занять 

спортом за місцем проживання, поступовий перерозподіл 

бюджетних коштів на користь фізкультурно-спортивної роботи з 

дітьми і соціально незахищеними групами населення, розвиток 

позабюджетних джерел фінансування. 

Держава зробила нові певні кроки у напряму підготовки 

організаторів масової фізкультурно-оздоровчої роботи та 

туризму. Створена національна система фахової підготовки через 

визначену мережу ВНЗ та освітньо-кваліфікаційні рівні. 

Підготовка сучасних фахівців ґрунтується на нових 

принципових позиціях. Вони випливають із сучасних стандартів 

розвитку спорту для всіх. 

По-перше, вони мають бути носіями ідеї якості життя у 

процесі залучення населення до рухової активності під час 

дозвілля для зміцнення здоров`я. 

По-друге, зміст підготовки має відповідати вимогам 

сучасного ринку фізкультурно-оздоровчих та спортивно-

оздоровчих послуг. 

По-третє, підготовка фахівців повинна забезпечити їхню 

високу конкурентоспроможність на сучасному ринку праці у 

сфері фізичної культури і спорту. 

По-четверте, підготовка повинна бути ступеневою. 

По-п`яте, освіта повинна мати безперервний характер. Вона 

має забезпечити періодичне оновлення знань. 
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Що стосується вимог майбутнього працівника соціальної 

сфери, то він повинен володіти професійними знаннями зі спорту 

для всіх, вміти застосовувати їх у своїй професійній діяльності. 

Професійні знання формуються на базі гуманітарних та 

соціально-економічних, медико-біологічних, спеціальних 

фахових дисциплін, із розумінням особливостей розвитку та 

сучасного стану фізичної культури і спорту в Україні. 

Отже, фізичне виховання і спорт для всіх слід розглядати як 

самостійний вид професійної діяльності, спрямований на 

досягнення цілей фізкультурно-спортивної сфери, що діє в 

ринкових умовах шляхом раціонального використання 

матеріальних, трудових і інформаційних ресурсів, що потребує 

відповідного кадрового забезпечення, навчанням і підготовкою 

яких займається Хмельницький інститут соціальних технологій. 

 

 

 

 

 

КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА РОБОТА  

ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ В СИСТЕМІ ЇХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
Кравчук Л.С. 

заступник завідувача кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» 

 

Здоров'я людини – це найбільша гуманістична цінність у 

нашому світі. На жаль, здоров'я населення України і, зокрема 

студентської молоді (нашого інтелектуального майбутнього), 

бажає сьогодні багато кращого. До 90 % студентів мають 

серйозні відхилення в стані здоров'я, 50 % і більше стоїть на 

диспансерному обліку, кожен 5-й студент (на гуманітарних 

факультетах – кожен 3-й, а іноді навіть 2-й) віднесений до 

підготовчої, спеціальної медичної групи або звільнений за 

станом здоров'я від фізичних навантажень; рівень більш ніж 50 % 

молодих людей, що навчаються у вузах, не відповідає навіть 
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середньому рівню державного стандарту фізичної 

підготовленості, що гарантує стабільне здоров'я.  

Аналіз дослідження дезадаптації студентів з обмеженими 

можливостями показав, що загальною рисою, яка об'єднує всі 

проблеми, є те, що всі вони пов'язані з недостатнім опануванням 

життєвих умінь і навичок, невмінням адаптуватися в 

навколишньому світі, неможливістю використати особистісні 

ресурси для розв'язання життєвих завдань, низьким рівнем 

ініціативи й автономії, великою потребою в позитивній увазі та 

безумовному прийнятті з боку однолітків, викладачів і великою 

недовірою до оточення. 

Інформаційним показником здоров'я студентської молоді є 

біологічний (функціональний) вік, за яким судять також про темп 

старіння обстежених. Середній біологічний вік студентів наших 

вузів, за даними комп'ютерної діагностики, на 10-15 років 

випереджає календарний, при цьому у більшої частини 

обстежених відзначається прискорений темп старіння. Особливе 

поширення серед студентів, за даними обстежень фізіологічних і 

функціональних показників, мають захворювання серцево-

судинної, дихальної систем, опорно-рухового апарату [1]. 

Сформувати, зберегти і зміцнити здоров'я молоді – найважливіша 

задача нашого суспільства. Традиційно й обґрунтовано 

визнається, що найважливішим фактором формування здоров'я і 

підготовки студентської молоді до активної життєдіяльності і 

майбутньої високопродуктивної праці є фізична реабілітація. 

Разом з тим численні дані свідчать, що традиційні методи  

фізичної реабілітації, засновані на концепції корисності рухової 

активності взагалі і розвитку основних рухових якостей, і 

фізичного виховання, здійснюваного в спеціальних медичних 

групах, основу яких складають положення лікувальної фізичної 

культури, не сприяють належною мірою зміцненню і 

відновленню здоров'я студентів. Основними їхніми недоліками є 

недооцінка оздоровлення з метою гармонійного розвитку 

особистості в цілому, її резервних функціональних можливостей, 

недостатня увага базовій психофізіологічній підготовці, 

неповноцінне використання на практиці досягнень сучасної 
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науки про фізичне вдосконалення людини. Відповідно до 

сучасних тренувань, здоров'я – це резервні потужності організму, 

усієї нашої фізіології, що здобуваються за допомогою вправ, 

навантажень. При цьому тренування резервів повинне бути 

розумним, поступовим, завзятим [3]. 

За М.М. Амосовим, для придбання здоров'я потрібна 

фізкультура, що зміцнює мускулатуру, зберігає рухливість 

суглобів і міцність зв'язувань; поліпшує фігуру; підвищує 

мінімальний викид крові і збільшує дихальний обсяг легень; 

стимулює обмін речовин; зменшує вагу; благотворно впливає на 

органи травлення; заспокоює нервову систему; підвищує 

опірність простудним захворюванням [2]. Виходячи з цих та 

інших сучасних наукових положень про шляхи формування 

здоров'я нами розроблена й апробована на практиці соціально-

педагогічна програма реабілітації студентів з особливими 

потребами, на принципах якої пропонується будувати методику 

практичних занять лікувальної фізичної культури,  фізичного 

виховання в спеціалізованих медичних груп. Першорядне 

значення в концепції надається психофізіологічній підготовці, 

гармонійному розвитку й удосконалюванню органів і 

функціональних систем, що забезпечують динамічне здоров'я, 

високу працездатність і надійність організму, стійкість і 

витривалість до впливу найрізноманітніших несприятливих 

факторів середовища. Особлива увага звертається на поліпшення 

функції серцево-судинної системи, капілярної системи, 

мозкового кровообігу, зовнішнього і внутрішнього дихання, 

вестибулярного й опорно-рухового апарату, вдосконалення 

пристосовно-захисних механізмів організму. 

Здоров'я і благополуччя людини найтіснішою мірою 

пов'язані зі спроможністю витримувати психофізіологічні 

навантаження і напруження у процесі її життєвої практики, що у 

свою чергу в значній мірі залежить від рівня розвитку у неї 

визначених психофізіологічних якостей і навичок. У зв'язку з 

цим заняття повинно включати як обов'язковий компонент 

цілеспрямоване формування фізичних і психічних якостей і 

рухових навичок, необхідних для успішної багаторічної 
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життєдіяльності в будь-якому обраному напрямку: аеробної 

витривалості, сили всіх основних м'язових груп, гнучкості, 

спритності, реакції, швидкості, оперативного мислення, а також 

навичок раціональної ходьби, бігу на короткі і довгі дистанції, 

формування правильної постави, раціональних робочих поз та ін. 

Для реалізації всіх цих задач пропонується використовувати 

комплекс адекватних засобів і методів фізичної реабілітації, а 

саме вправи лікувальної фізичної культури: 

• вправи для нормалізації функцій хребта і зміцнення його 

м'язового корсету; 

• загальнорозвиваючі вправи; 

• аеробні вправи (тривалі ходьба, біг й ін.); 

• вправи на гнучкість, розтягування (стретчинг); 

• вправи на реакцію, швидкість, спритність, оперативне 

мислення, виконувані з підвищеною інтенсивністю (такі вправи 

сприяють розвитку не тільки перерахованих якостей, але і 

зміцненню серцевого м'язу, збільшуючи резервні можливості 

серцево-судинної системи). 

Значна увага приділяється «капіляризації», підвищенню 

можливостей серцево-судинної, дихальної систем, вольовій 

підготовці, зміцненню опорно-рухового апарату, вдосконаленню 

між м’язової та внутрішньо м’язової координації, освоюється  й 

удосконалюється техніка основних вправ. При цьому варто 

враховувати індивідуальний рівень фізичної підготовленості і 

стану здоров'я студентів. 

Аеробну витривалість вдосконалюють за рахунок 

поступового збільшення обсягу й інтенсивності аеробних вправ 

до оптимальних величин. 

Для осіб з особливими потребами, що мають відхилення в 

стані здоров'я програма реабілітації здійснюється в принципі за 

такою ж програмою, але з урахуванням медичних протипоказань, 

обмежень і рекомендацій ведучого лікаря. З метою мотивації 

рухової активності і контролю за ефективністю соціально-

педагогічної реабілітації на початку і наприкінці річного циклу 

тренування (а ще краще, по можливості, щомісяця) проводиться 

діагностика стану здоров'я і тестування загально розвиваючої і 
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спеціальної психофізіологічної і психофізичної підготовленості з 

аналізом і визначенням рейтингу досягнутої фізичної 

досконалості.  

Обов'язковою умовою ефективного здійснення реабілітації 

для всіх контингентів студентів є засвоєння основ валеологічної 

культури і проведення тренувань у режимі здорового способу 

життя. Пропонована програма  випробовувалася протягом 2 років 

у Хмельницькому інституті соціальних технологій у межах 

фізичної реабілітації студентської молоді а також студентів з 

особливими потребами, де вона здійснювалася з урахуванням 

індивідуальних показань і протипоказань. 90 % студентів, що 

займалися рекомендованим методом, наприкінці річного курсу 

значно поліпшували показники свого здоров'я й успішно 

виконували державні нормативи фізичної підготовленості. За 

даними комп'ютерних досліджень, за цей же час їхній 

біологічний вік знижувався на 2-3 роки, а темп старіння різко 

сповільнювався. 

Використання запропонованої програми фізичної реабілітації 

достовірно впливає на поліпшення показників здоров’я та 

фізичної підготовленості студентської молоді та студентів з 

особливими потребами.  

Перспективи подальших досліджень пов’язані із вивченням 

аспектів профілактики і відновлення функцій хребта у 

студентської молоді та студентів з особливими потребами. 
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
Крупа В.В. 

викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації Хмельницького 

інституту соціальних технологій Університету «Україна» 

 

Про сприятливий вплив фізичних вправ на організм було 

відомо ще в глибокій старовині. Фізичні вправи були невід’ємною 

частиною виховання юнацтва в Стародавній Греції. Античні 

мислителі Сократ, Платон, Гіппократ вважали фізичні вправи 

основним засобом підтримки здоров’я і довголіття.  

У історико-науковій літературі представлено різноманіття 

заходів, в тому числі і з підготовки фахівців, які сприяли 

вдосконаленню процесу фізичної реабілітації особистості. 

Зазначене розглядали у своїх працях науковці Бованенко В.В. [4], 

Буткевич Г.А.[4], Воскресенський Б.М. [4], Іванов С.М. [1], 

Мурза В.П. [2], Мухін В.М. [3], Правосудов В.П. [5], Ракітіна Р.І. 

[4] та багато інших. 

Лікувальна гімнастика досягла особливо високого розвитку у 

Стародавній Греції, де вона розглядалася як обов’язків компонент 

профілактичної і лікувальної медицини. Творцем медичної 

гімнастики вважають Геродікуса (484–425 pp. до н.ч.), який 

лікував хворих дозованими пішими прогулянками, бігом, 

гімнастикою, масажем. Видатний лікар Гіппократ (459–377 pp. до 

н.ч.), якого називають батьком медицини, докладно описав дію 

фізичних вправ, методику їх застосування при захворюваннях 

легень, серця, ендокринних, у хірургії і розпочав використовувати 
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масаж як лікувальний засіб. У системі фізичного виховання греків 

зароджується спортивний масаж [3, с. 5]. 

В Індії за 1800 років до н.ч. виходили священні книги (книги 

життя), в яких детально описувалися дихальні вправи, що 

складали частину релігійних церемоній. Гіппократу (460–375 рр. 

до н.ч.) належить знаменитий вислів: «Гармонія функцій є 

результатом правильного відношення суми вправ до здоров'я 

даного суб'єкта». Науковий авторитет Гіппократа, а рівно і його 

вчителя Геродіка сприяв широкому розповсюдженню медичної 

гімнастики і великій досконалості, якої досягали грецькі лікарі в 

її застосуванні і дозуванні. У стародавньому Римі лікувальна 

гімнастика досягла також високого розквіту. У збірці Орібаза, 

написаній в 360 р. н.ч., були зібрані всі матеріали про медицину 

того часу; при цьому лікувальній гімнастиці відводиться ціла 

книга. [1, с. 197].  

У XVIII ст. почали більше уваги приділяти лікуванню рухами, 

виникла лікарська гімнастика. Було видано значні роботи Фуллера 

"Медична гімнастика" (1750), Ф. Гофмана «Трактат з ортопедії» 

(1771) і Ж. Тіссо "Медична та хірургічна гімнастика" (1780).  

Термін "реабілітація" у перекладі з латинської означає 

відновлення. Вперше визначення реабілітації зробив Франц 

Йозеф Ріттер фон Бус у 1903 році у книзі "Система загального 

догляду за бідними" [2, с. 11]. 

На початку XIX ст. в результаті загального розвитку біології 

сформувалася ідея про те, що вплив фізичних навантажень на 

організм заснований на загальних закономірностях, що виникли в 

процесі еволюції. Ж.Б. Ламарк в 1809 році висловив припущення, 

що в процесі еволюційного розвитку у організмів виникають 

механізми пристосування до несприятливих умов зовнішнього 

середовища.  

Велику роль зіграла шведська система лікарської гімнастики, 

заснована Пером-генріком Лінгом (Р.Н. Ling, 1776–1839). Лінг 

заснував в Стокгольмі гімнастичний інститут, який довгий час 

був єдиним центром, де готувалися фахівці з фізичного  

виховання – педагоги, а пізніше медики-керівники лікарської 
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гімнастики. Розроблена ним система лікарської гімнастики 

надалі розвивалася його численними учнями і послідовниками. 

У XVIII і особливо в XIX столітті прогрес медичних знань 

сприяє більш науковому використанню фізичних вправ з 

лікувальною метою. На початку XIX століття з’являється 

шведська система «лікарської гімнастики», розроблена 

П. Лінгом, яка свого часу піддалася ґрунтовній критиці з боку 

П.Ф. Лесгафта. Проте, не дивлячись на серйозні недоліки, ця 

система привернула увагу до лікувального застосування 

фізичних вправ і набула широкого поширення, особливо в 

Швеції. 

Після першої світової війни у Франції, Англії і США 

з’явилися «відновні центри», «ортопедичні шпиталі» і іншого 

подібного роду лікувальні установи, в яких для лікування 

зосереджувалися інваліди війни. У цих установах лікувальна 

гімнастика і різного роду спортивні вправи стали провідними 

методами лікування.  

Реабілітація набула всесвітнього визнання і у 1960 році 

утворилася міжнародна організація з реабілітації інвалідів, яка 

охопила близько 60 країн з усіх континентів. Вона співпрацює з 

ООН, ВООЗ, Всесвітньою організацією праці [3, с. 12]. 

У республіках колишнього СРСР, у тому числі і в Україні, 

було чимало зроблено щодо відновного лікування, організації 

роботи та допомоги інвалідам. Робота велась на державному рівні 

під безпосереднім керівництвом Міністерства охорони здоров’я 

та Міністерства соціального забезпечення. Профільні науково-

дослідні інститути розробляли питання експертизи працездатності 

і організації праці інвалідів, протезування та протезобудування.  

У 1994 році в Українському державному університеті 

фізичного виховання і спорту та фізкультурних інститутах 

України кафедри лікувальної фізичної культури і лікарського 

контролю реорганізуються у кафедри фізичної реабілітації, де 

здійснюється навчання студентів з цієї дисципліни. 

У 1997 році у Львівському інституті фізичної культури 

розроблено кваліфікаційну характеристику професії "Фахівець 

фізичної реабілітації", яку було затверджено наказом голови 
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Держкомітету України з фізичної культури і спорту. Через рік 

до класифікатора спеціальностей в Україні було внесено запис 

«Фахівець з фізичної реабілітації». Таким чином, фахівець 

фізичної реабілітації з вищою фізкультурною освітою набув 

державного статусу [3, с. 14–15]. 

Отже, аналіз історичного виникнення та становлення 

фізичної реабілітації від стародавніх часів до сучасного періоду 

показав, що це поняття має унікальну духовну основу. Воно 

характеризується неповторністю й безперервним розвитком, є 

сукупністю досягнень у справі оздоровлення людей, 

удосконалення їхніх фізичних здібностей. 
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КУЛЬТУРА ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ, ЯК ЗАСІБ 

ДОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДО 

СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ НА ЛЕКЦІЇ 

 
Кузіна Б.С. 

кандидат історичних наук, 

доцент кафедри педагогіки, психології та загальнонаукових дисциплін 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» 

 

Культура педагогічного спілкування як засіб доведення 

навчального матеріалу до студентів з обмеженими 

можливостями на лекції як предмет наукового дослідження має 

два аспекти. Перший – власне поняття культури спілкування і 

другий – спілкування як метод організації і проведення лекції в 

специфічній аудиторії зі студентами, що мають обмежені 

можливості. 

Ми вважаємо, що ці обидва аспекти можна виразити одним 

поняттям: професіоналізм. Адже професіоналізм включає у себе: 

По-перше, обширні й глибокі знання лектора.  

По-друге, майстерне володіння українською мовою, a також 

повне дотриманням оратором правил вимови слова (орфоепією). 

Вдалий добір і використання зразків фрагментів класичної 

літератури і періодики. 

По-третє, досконале володіння методичними прийомами. 

Умінням враховувати психологічний стан аудиторії. Бачити як 

підвищується або знижується увага студентів. 

По-четверте, досконале володіння всіма видами інтересу 

аудиторії (тематичного, ситуаційного, випадкового). 

По-п’яте, успішне використання внутрішньої і зовнішньої 

наочності – таблицями, репродукціями картин, звуковими 

технічними засобами: магнітофоном, програвачем, ноутбуком, 

комп’ютером, засобами синтетичного мистецтва – кіно- і 

телефільмами. 

Таким чином, на наше глибоке переконання, культура 

педагогічного спілкування на лекції зі студентами, що мають 
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обмежені можливості, означає використання всіх 

вищеперерахованих факторів. 

Як відомо, навчальна лекція є основним видом подачі 

наукової або науково-педагогічної інформації, тобто передбачає 

виклад основного змісту наукової дисципліни і покликана 

формувати у студентства основи знань. А для цього лектор 

повинен не лише володіти ґрунтовними знаннями і практичним 

досвідом, а мати широкий науковий світогляд, навички 

педагогічного спілкування зі студентами із обмеженими 

фізичними можливостями. 

У виступі постає завдання зупинитись на основних вимогах 

до лектора визначених Міністерством науки і освіти молоді та 

спорту України, які викладені у спеціальній інструкції. 

Перша проблема, що виникає у цьому, є проблема 

пробудження інтересу. Один відомий англійський політик, 

спитав актора театру “Юніт” Пітера Річардсона: 

- Чому, часом, нас – політиків аудиторія не хоче слухати, 

хоча ми говоримо правду, а вас акторів, слухають із 

задоволенням, хоча аудиторія знає, що все сказане вами – 

вимисел автора? 

- Тому, що ви говорите правду, як брехню. А ми – брехню, як 

правду. При цьому ми враховуємо досвід кращих римлян. А ви 

ні. 

Й справді, славетний римський промовець Цицерон так 

визначив уміння культури промови: «Справжній оратор – це той, 

хто будь-яке питання викладає упевнень із знанням справи, 

струнко і витончено із гідністю при виконанні» [1].  

Саме гідність, благородні манери у виконанні промови – одна 

з головних ознак культури усного мовлення. Так само як знання 

предмету справи, особливостей орфографії і орфоепії. Молоді 

промовці часом не знають, що успіху сприяють або шкодять 

певні особливості усного мовлення. Вони прості – основна та, що 

промова сприймається на слух в момент говоріння і слухач 

одразу помічає найбільш поширенні недоліки невпевненої 

промови. Це в письмовій мові дозволяється написати початок 

речення, зранку а закінчення – другого дня. У промові таке 
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неприпустиме. Тому що лекторське слово – це мистецтво щомиті 

відтворювати думки, формулювати поняття. Промова не терпить 

виправлень, довгих роздумів.  

Які ще вади шкодять успіху? 

Найперше звукові “ями” – пониження голосу при вимові, які 

неприпустимі на лекції зі студентами, що мають обмежені 

можливості пониження голосу при вимові. Наступне – 

переривчата промова. Оратор вимовив фразу і довго 

замислюється над продовженням. Це стомлює слухача, його 

увага відволікається на сторонні речі. 

До недоліків промови відносяться часом велика прив’язка 

оратора до написаного і невміння вчасно зорієнтуватися і 

змінити тезу. В даному випадку мова йде про толерантність, 

тактовність промовця [2; 3]. 

Треба завжди пам’ятати про адресну спрямованість виступу. 

Теза, аргумент чи ілюстрація заготовлена для п’ятикурсників 

часом буває неприпустима для слухацької аудиторії студентів 

першого чи другого курсів. 

Чим більш старанно працює лектор пером, тим легше вести 

йому свою промову перед студентами з обмеженими 

можливостями. Ми не ставимо задачі охарактеризувати всі стилі 

і типи лекцій. Зупинюсь лише на трьох, які найчастіше 

зустрічаються в практиці.  

Перша – класична. Вона включає в себе всі класичні 

компоненти : вступ, обґрунтування тези, виклад основного 

матеріалу, доведення, попередні підсумки, аргументи, 

остаточний підсумок. 

Друга – лекція-співбесіда. Вона містить заготовлені 

проблемні ситуації, каверзні запитання, запрошення до 

дослідження проблеми, до дискусії. Вона спонукає слухачів до 

осмислення тези, критичної її оцінки, висловлення своєї думки. 

Звичайно такий стиль під силу тільки добре підготовленому 

оратору. 

Третя – імпровізаційна. Часто використовується в колі людей, 

які добре знають суть проблеми, добре орієнтуються в усіх її 
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нюансах. Але вона також потребує заготовки тез, найпростішого 

плану, концентрації фактів, цифрових викладок. 

І наостанок, очевидно, треба остерегти, що в житті чимало 

випадків, коли більш доречні виступи класичні. Особливо це 

стосується лекцій для студентів з фізичними вадами, наукових 

повідомлень, звітів про підсумки експерименту, соціологічного 

дослідження, або фінансових звітів. У цих ситуаціях 

імпровізацією не обмежишся. 

Звичайно, ніхто не обмежує лектора у виборі форми подачі 

навчального матеріалу, це його право. У підсумку хочемо 

нагадати, що найважливішим фактором успішної роботи є 

постійна праця над підготовкою до усного виступу Тобто те, що 

ми робимо практично щодня. Крім того, запорукою успіху 

культури усного виступу є аналіз щойно проведеної лекції. 

Робота над помилками передбачає прокручування в уяві лектора 

ходу лекції і виправлення допущених недоліків [4]. Тільки творче 

відношення до справи, постійне самовдосконалення, усунення 

помилок – вірний шлях вирішення проблеми культури 

педагогічного спілкування зі студентами з обмеженими 

можливостями. 
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На межі тисячоліть стало очевидним, що збереження 

традиційних орієнтацій і стереотипів не забезпечує 

конструктивного розвитку цивілізації та вже в найближчому 

майбутньому може поставити під загрозу рівновагу і стабільність 

історично сформованих соціоприродних структур. Протиріччя 

між наростанням ризикогенності соціоприродного простору з 

одного боку, і ступенем усвідомлення цього факту людством, з 

іншого, стає все більш актуальним. Можливість оптимального 

рішення екологічних проблем значною мірою залежить від того, 

як молодь з особливими потребами, студентство, буде розуміти 

своє місце в єдиному соціальному і природному середовищі. У 

цьому зв'язку стає важливим аналіз свідомості студентської 

молоді, вивчення її інвайронментальних ціннісних орієнтацій і 

установок, які надалі можуть вплинути на становлення 

екологічної культури в українському суспільстві в цілому. 

Екологізація освіти, формулювання екологічної свідомості і 

поведінки молоді є однією з складних теоретичних і практичних 

проблем. 

Питання екологічної освіти активно розробляються 

філософами (В. Андрущенко, Е. Гірусов, В. Липицький, 

М. Кисельов, В. Крисаченко, М. Курок, Г. Платонов, 

О. Салтовський та ін.) і спеціалістами з педагогіки (А. Захлібний, 

І. Звєрєв, О. Плахотнік, та ін.). 

Розробці цілей, завдань, принципів і перспектив розвитку 

екологічної освіти присвячені праці І. Звєрєва і А. Захлібного, які 

сформулювали ряд загально-педагогічних принципів: єдність 
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екологічної освіти з політехнічною, врахування міжпредметних 

зв’язків, опора на краєзнавчі матеріали, науковість і доступність 

екологічного матеріалу, що вивчається. 

Екологічний аспект повинен органічно включатись у процес 

освіти всіх вікових категорій, що відповідає концепції 

«неперервної освіти».  

Спеціалісти Організації Об’єднаних Націй (ООН), учені – 

екологи відомих міжнародних і національних природоохоронних 

організацій, члени славнозвісного Римського клубу на підставі 

наукового аналізу матеріалів про особливості й тенденції 

демографічного, соціально-економічного розвитку суспільства й 

наслідків науково-технічної революції, даних про стан і 

перспективи використання природних ресурсів, а також про стан 

і динаміку забруднень геосфер і стан біосфери зробили дуже 

невтішні висновки. Ставлячись так до природи і її багатств, люди 

начебто забули, що для підтримання існування життя на Землі 

іншого джерела, крім біосфери та її ресурсів, немає. А за 

сучасних екологозабезпечуючих технологій швидкість 

використання ресурсів набагато перевищує можливості їх 

відтворення. Такий спосіб життя сьогодні стає згубним для 

людства. Вихід із критичної ситуації, що склалася, може бути 

знайдений лише за умови екологічно грамотного 

господарювання, розумних взаємин з природою, реалізації в 

глобальному масштабі стратегії розумного 

природокористування, які не суперечать законам 

функціонування і розвитку біосфери. Людству залишається одне: 

почавши з підвищення рівня освіченості народів їхньої загальної 

культури, формування в них екологічної свідомості, із 

забезпечення в них технологічної дисципліни на виробництві, 

підвищення екологічної ефективності науки, поступово, але 

якомога швидше, створити нову спільноту − високо 

інформаційну, з могутнім колективним інтелектом, здатну 

організувати свій збалансований розвиток у злагоді з Природою. 

Крім головних причин деградації довкілля − демографічний 

вибух, виснаження природних ресурсів і дедалі активніше 
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забруднення повітря, води і ґрунтів – є й інші серйозні причини 

поглиблення екологічної кризи: 

 занепад духовності; 

 надзвичайно низька екологічна культура цілих народів і 
націй; 

 низький рівень екологічної освіти більшості керівних 

працівників та урядових чиновників практично у всіх країнах 

світу; 

 загальне зниження морального рівня людей за останні 
десятиліття. 

Дослідження сучасних соціологів і психологів переконливо 

свідчать про те, що одна з причин розвитку глобальної 

екологічної кризи – це криза людського духу. Стає дедалі 

зрозумілішим, що ступінь розвитку цивілізації визначається не 

кількістю кіловат, які виробляються енергетичними об’єктами, а 

низкою моральних і духовних критеріїв, мудрістю людей, 

особливо тих із них, котрі рухають вперед цю цивілізацію. 

Подальший прогрес людського суспільства не можливий без 

розвитку культури й етики, підвищення духовності й моралі. 

Тому найкращі представники науки й культури всіх країн світу 

сьогодні закликають звернутися до тих життєвих цінностей, які 

людство виробило протягом тисячоліть, цінностей, закріплених у 

біблійних заповідях і настановах усіх релігій. Людство мусить 

переглянути свої життєві позиції і принципи, знову відчути себе 

невід’ємною частиною Природи й зрозуміти, що духовне 

здоров’я людини невіддільне від здоров’я Природи. Інакше, як 

застерігав німецький письменник З. Ленц, може трапитися так, 

що на надгробному пам’ятнику нашій цивілізації буде написано: 

«Кожен хотів кращого – для себе». Наше покоління повинне 

залишити по собі, для своїх онуків і правнуків, не мертві пустелі 

й отруєні поля, моря, річки й підземні води, а квітучу Землю, 

континенти й океани, що вирують життям. Аби виконати цю 

місію, молоді належить оволодіти Законами Природи, які, 

власне, і є законами нашого виживання. І передусім слід 

усвідомити істину, котру сформулював 400 років тому великий 
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англійський філософ Ф. Бекон: «Ми не можемо управляти 

природою інакше, ніж підкоряючись їй». 

Людина своєю діяльністю порушила еволюційно 

встановлений ритм і відпрацьовані напрями процесів біосфери – 

надскладної природної системи. Озброївшись новою – 

екологічною філософією, ми повинні в ХХІ ст. спрямувати всю 

силу свого інтелекту на глибоке, всебічне вивчення біосфери, 

всіх складових природного середовища, обстежити завдані їй 

рани й віднайти засоби її лікування та відновлення. Поставлене 

завдання може бути вирішене лише за однієї умови – всі люди 

зобов’язані глибоко оволодіти комплексною інтегральною 

наукою про довкілля – новою філософією нашого виживання й 

подальшого збалансованого розвитку цивілізації. 

 

 

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО 

ПРАЦІВНИКА 

 
Матвійчук Т.В. 

кандидат психологічних наук, 

декан соціально-гуманітарного факультету Хмельницького інституту 

соціальних технологій Університету «Україна» 

 

Вибір професії – це не лише вдале чи невдале рішення 

юності, а й подальша доля людини, активне, творче, радісне 

життя або ж пасивне збайдужіле існування. Вдалий вибір 

професії – одна з головних складових і умов людського щастя, 

усвідомлення своєї потрібності в соціумі. 

Не кожна людина може стати соціальним працівником: 

основним визначальним фактором тут є система її цінностей, яка, 

в кінцевому рахунку, визначає професійну придатність і 

ефективність практичної діяльності. Питання про абсолютну 

цінність людини переходить з розряду філософського розуміння 
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в категорію базисного психологічного переконання, як основи 

всієї ціннісної орієнтації соціального працівника. Задоволеність 

своєю професією, можливість професійного самовдосконалення 

та особистісного зростання залежить від основоположного 

принципу, згідно з яким людина реалізує своє життя – принципу 

володіння чи буття. 

Епіцентром етичного ставлення до світу є, безумовно, 

почуття любові. Сердечне почуття до ближнього, терпиме, 

великодушне прощення його прогріхів, співстраждання та 

милосердя – це лики любовного ставлення до світу, які разом з 

вірою і надією, а також одухотвореними естетичними почуттями 

становлять основу життєвої компетентності і ефективної 

професійної діяльності.  

Тому соціальна робота була і залишається однією з 

найважчих професій. Вона не завжди адекватно сприймається 

громадською думкою, але залишається однією з найбільш 

одухотворених і шляхетних видів діяльності. 

Стиль поведінки соціального працівника, обумовлений 

сукупністю його особистісних якостей, його ціннісними 

орієнтаціями та інтересами, робить вирішальний вплив на 

систему відносин, яку він (соціальний працівник) формує. І тут 

неабиякого значення має професійна культура – як частина 

загальної культури, рівень мистецтва професійної діяльності, 

який відображає досягнення наукової думки та практичного 

досвіду, проявляється спеціалістом в інтересах морального 

здоров’я суспільства, середовища та соціального прогресу. Вона 

характеризується не тільки моральністю особистості, але й її 

емоційним проявом. 

Сучасна ситуація підготовки майбутніх працівників 

соціальної сфери свідчить про те, що відсоток тих студентів, які 

«почуваються особистісно та професійно невпевнено» навіть на 

останніх курсах навчання в ВНЗ значно більший за тих студентів, 

які вважають обрану професію своїм покликанням та вже під час 

практичної підготовки зарекомендували себе як готові до 

професійної діяльності фахівці. 
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Професіоналізація особистості студентів може відбуватися 

декількома шляхами: 

- формальний шлях, який пов’язаний з виконанням лише тих 

вимог і правил, які вимагають від студента викладачі, куратор, 

курівництво ВНЗ чи академічна група; 

- неформальний шлях, коли студент самостійно ставить мету 

самовдосконалення, що зачіпає глибинний пласт психіки – 

потреби, настанови, переконання, ідеали, у відповідності з якими 

повинен зійтися напрямок фундаментальної навчально-

професійної діяльності; 

- шлях, що пов’язаний із вузькою прагматичною 

спеціалізацією; 

- шлях підготовки широко освіченого фахівця (залучення 

його до різноманітних професійних і загальноосвітніх знань, до 

культури в усій її складності, багатоплановості і суперечливості). 

Кожен шлях професіоналізації особистості студента – це 

засіб, метод вирішення важливих життєвих і майбутніх 

професійних завдань. 

У психології та педагогіці напрацьовано багато ідей, що 

стосуються організації професійного навчання у ВНЗ, яке б 

сприяло особистісному зростанню майбутніх фахівців та 

формуванню їх професійної культури. Для фахівця соціальної 

сфери особливе значення має професійно-етична культура, тому 

що він працює з людьми, які потрапили у складні життєві 

обставини, мають особливі потреби. 

Професійно-етична культура соціального педагога і 

соціального працівника відображає єдність процесу створення 

професійно-етичних цінностей і процесу засвоєння цих 

цінностей, водночас вона виконує і нормативну функцію. 

Як і в загальній культурі, в професійно-етичній існують 

найпростіші уявлення про те, як слід чинити, – норми. 

Професійні норми зафіксовані в професійно-етичних кодексах, 

професійних обов’язках, і мають виконуватися беззаперечно. 

Професійно-етична культура майбутнього фахівця включає і 

реалізацію виховної функції шляхом формування якостей 

особистості, способу життя всіх учасників професійної взаємодії. 
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Отже, роль особистісних якостей соціального працівника 

безсумнівно велика в його професійній діяльності. 

Реальна практика показує, що сферами прояву професійно-

етичної культури є: 

 відношення до себе, самопізнанню, самопрояву 

(поведінки) у суспільстві інших людей (середовище 

життєдіяльності), самовдосконаленню; 

 відношення до інших людей, спілкування, взаємодії, 

взаємовпливу, взаємодопомоги (сфера безпосереднього 

взаємозбагачення культур людей); 

 відношення до оточуючого середовища, взаємодії з ним, 

його пізнання, раціональному та доцільному використанню у 

самовдосконаленні; 

 відношення до сім’ї, її раціональної ролі і своєї в ній, 

діяльності з її зберігання та морального укріплення, розвитку 

культури сімейних взаємовідношень; вихованню дітей; 

 професійна діяльність, яка пов’язана з роботою з людьми, 

відносинами з ними, спілкуванням, взаємодією, 

взаємовідношенням з колегами, дітьми та їх батьками у процесі 

соціально-педагогічної діяльності. 

Також важливим для майбутнього працівника соціальної 

сфери є свідоме формування звички до саморефлексії щодо 

характеру і цілей передбачуваних дій. Це буде сприяти усуненню 

небажаної спонтанності й імпульсивності в поведінці, так як 

задіює механізми інтелектуального і морального контролю. 

Таким чином, соціальна робота як професія вимагає 

ґрунтовної підготовки і постійного вдосконалення як викладачів 

– спеціалістів у цій галузі, так і майбутніх працівників соціальної 

сфери. 
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ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ  

ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 
Миронова С.П. 

доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Однією з умов запровадження інклюзивної освіти є 

позитивне ставлення до неї психолого-педагогічного персоналу, 

адекватне сприймання ним можливостей дітей з особливостями 

психофізичного розвитку, готовність до налагодження соціальної 

взаємодії вихованців з різними рівнями здоров’я і розвитку, 

вміння співпрацювати з батьками. 

При підготовці фахівців галузі «Педагогічна освіта» згідно з 

Наказом МОН України № 691 від 02.12.2005 р. викладається 

дисципліна «Основи корекційної педагогіки». У процесі її 

вивчення формується адекватне ставлення майбутніх вчителів, 

вихователів, психологів, соціальних педагогів до осіб з вадами 

психофізичного розвитку; їхня готовність професійно 

здійснювати  правильний психолого-педагогічний супровід цих 

дітей з метою їх інтеграції в сучасну систему соціальних 

стосунків. Після вивчення цієї дисципліни нами було досліджене 

ставлення студентів до проблем і переваг інклюзивної освіти. 

Студентам пропонували написати твір і обґрунтувати, чому вони 

бажають/не бажають працювати в інклюзивному класі. 

Респондентами стали 220 студентів 4-х курсів педагогічного, 

філологічного, природничого факультетів.  

Результати засвідчили, що ставлення до впровадження 

інклюзивної освіти залежить від спеціальності. Зокрема, 

найбільш позитивно налаштованими до спільного навчання дітей 

з вадами психофізичного розвитку із здоровими дітьми 

виявились майбутні вчителі початкових класів. Припускаємо, що 

цих студентів більшою мірою готують до диференціації та 

індивідуального підходу у навчанні школярів; на практиці вони 

частіше зустрічаються з дітьми, які мають труднощі у навчанні. 

Вчителі ж старших класів частіше організовують самостійну 
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роботу учнів, тому ні методично, ні психологічно не готові 

докладати зусилля для реалізації індивідуального підходу, без 

якого інклюзивна освіта є неможливою. 

20,8% студентів природничого факультету, 10,2% майбутніх 

філологів взагалі не бажають працювати в інклюзивному класі й 

не бачать переваг інклюзивної освіти. Решта опитаних вказали, 

що при необхідності вони погодились би бути вчителем класу, де 

є діти з порушеннями психофізичного розвитку. Мотивами 

такого вибору переважно називали: «можливість допомогти 

дітям адаптуватись до життя», «необхідність виховувати у 

здорових дітей співчуття, обов’язок перед іншими людьми»,  

«можливість набути досвіду роботи з різними категоріями 

учнів», «бажання переконатись у своїх силах», «бажання 

проявити соціальну активність», «можливість підготувати 

дітей з вадами до життя в суспільстві». Студенти пояснювали, 

що не хочуть ділити дітей на здорових і хворих, прагнуть любити 

всіх однаково; впевнені, що будь-яка дитина має право на освіту і 

гідне життя. Аналіз творів свідчить, що респонденти розуміють 

соціальну значущість інклюзивної освіти. У більшості творів 

зазначається, що до вивчення основ корекційної педагогіки, вони 

навіть не уявляли проблем, з якими зустрічаються діти з вадами 

психофізичного розвитку, не розуміли причин виникнення 

відхилень у здоров’ї дітей. Багато опитаних думали, що 

навчальні можливості у таких дітей відсутні. 

Водночас навіть позитивно налаштовані студенти вважають 

роботу в інклюзивному класі дуже важкою і фізично, і морально. 

Респонденти не впевнені, що їм вистачить терпіння, 

відповідальності, сили волі. Вони розуміють, що загальних 

уявлень про дітей з вадами розвитку недостатньо, необхідно 

оволодіти методикою навчання цих дітей, прийомами реалізації 

індивідуального підходу. Окремі студенти припускають, що «не 

зможуть навчати хворих дітей через жалість до них», 

«можуть принести їм шкоду через недостатність досвіду», 

«така робота поглинатиме весь вільний час». Твори свідчать, 

що навіть після вивчення спеціального предмету не вдалось 

повністю зруйнувати суспільні стереотипи ставлення до дітей з 
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вадами психофізичного розвитку. 24% майбутніх педагогів 

думають, що: «в інклюзивному класі дітей з вадами 

ображатимуть», «здорові діти будуть обділені увагою вчителя, 

бо вона спрямовуватиметься на хворих», «вади дітей можуть 

негативно вплинути на психіку вчителя». 

Порівняння творів із результатами анкетування, яке ми 

проводили перед вивченням дисципліни, засвідчило, що 

ставлення майбутніх педагогів до інклюзивної освіти суттєво 

покращилось, а їхня готовність до роботи з дітьми, що мають 

вади психофізичного розвитку, зросла.  

Водночас для формування професійної компетентності 

вчителів, вихователів, психологів, які будуть членами команди 

психолого-педагогічного супроводу інклюзованої дитини, далеко 

недостатньо вивчення однієї дисципліни. Така підготовка має 

бути наскрізною. Слід передбачити у дисциплінах і 

психологічного, і педагогічного циклу формування певних вмінь 

і навичок роботи з дітьми з особливостями психофізичного 

розвитку; розвиток готовності співпрацювати з корекційними 

педагогами і спеціальними психологами; формування знань і 

вмінь роботи з батьками різних категорій дітей. Доцільним є 

включення у зміст педагогічної практики роботи в інклюзивних 

класах: спостереження за працею вчителя і корекційного 

педагога; виконання індивідуальних завдань, спрямованих на 

реалізацію індивідуального підходу до інклюзованої дитини; 

організація спільних ігор і прогулянок.  

Отже, інклюзивна освіта є цілковитою реалією сьогодення, 

ефективність якої залежить від спеціальної підготовки 

психолого-педагогічних кадрів. При цьому знання і вміння 

педагогів загальної освіти на мають дублювати дефектологічну 

підготовку, адже інклюзивну освіту забезпечують передусім 

корекційні педагоги. Проте вчителі і психологи є членами 

команди психолого-педагогічного супроводу інклюзованої 

дитини, що вимагає формування відповідної складової їхньої 

професійної компетентності. При чому така підготовка має бути 

диференційованої залежно від майбутньої посади і спеціалізації. 
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Детальна розробка її диференційованого змісту та форм є 

перспективним напрямком дослідження проблеми. 

 

 

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У 

ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 

 
Москалюк О.І. 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки  

Хмельницького національного університету 

 

У сучасних умовах актуалізується проблема входження 

України у світовий освітній простір. Передумовою цього є 

глибоке розуміння основних тенденцій розвитку освіти, новітніх 

досягнень педагогічної науки та практики, використання 

продуктивних технологій навчання, які б забезпечували високу 

якість навчання та професійної підготовки. 

Орієнтація процесу навчання на особистість студента та 

професійну модель його майбутнього фаху вимагає 

впровадження у навчальну діяльність інноваційних методів та 

технологій. У цьому сенсі, ігрові форми та методи вважаються 

найефективнішими моделями навчання, які відтворюють ситуації 

творчого професійного пошуку. 

Окремі аспекти підготовки соціальних педагогів висвітлені у 

працях О. Безпалько, І. Звєрєвої, А. Капської, Г. Лактіонової, 

Л. Міщик, В. Поліщук та інших. Проте питання використання 

ігрових технологій у підготовці соціальних педагогів поки що 

досліджені недостатньо. 

Педагогічна практика накопичила емпіричний матеріал 

ігрових технологій навчання, але він не затребуваний і не має 

відчутного впливу на масову практику викладання у ВНЗ, хоча 

багато сучасних вищих навчальних закладів України прагнуть 

надавати перевагу активному навчанню у підготовці майбутніх 
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фахівців. Мова йде про особливу форму активності, яка б 

дозволила студенту в спеціальній ситуації (насамперед у грі) 

усвідомити й переоцінити зміст конкретних подій, явищ і 

зробити свій власний вибір. 

У психолого-педагогічній літературі гра розглядається як 

важливе соціальне та психолого-педагогічне явище (мислителі 

минулого: Арістотель, Платон, Ж.-Ж. Руссо, Г. Спенсер, 

Дж. Локк, Я. Коменський, Г. Сковорода; психологи: Б. Ананьєв, 

Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн; 

педагоги: С. Шацький, А. Макаренко, В. Сухомлинський, 

П. Щербань та ін.). 

Науково-методична література не дає єдиного підходу до 

тлумачення педагогічних ігор. Серед великої кількості назв 

зустрічаються: ігрові заняття, імітаційні ігри, навчально-

педагогічні ігри, професійні, дидактичні, ділові ігри тощо. Так, 

наприклад, А. Капська розглядає ділову гру поряд з такими 

різновидами педагогічної гри, як гра-драматизація та рольова гра, 

об’єднуючи їх у єдину групу моделюючих ігор. Г. Селевко 

вважає, що ділова гра – більш широке поняття, яке включає ряд 

модифікацій: імітаційні, операційні, рольові, діловий театр, 

психо- і соціограма [1, с. 90]. 

Варто також відмітити, що на відміну від ігор взагалі, 

педагогічні ігри характеризуються чітко поставленою метою 

навчання з орієнтацією на відповідний педагогічний результат. 

Отже, місце і роль ігрової технології у навчальному процесі, 

вдале поєднання елементів гри та навчання багато в чому 

залежать від розуміння функцій та класифікацій педагогічних 

ігор. 

Найсуттєвішим моментом гри має бути збереження її 

своєрідності як ігрової діяльності у межах навчальної, що 

створює можливості для максимального виявлення 

самостійності, ініціативи, активності і творчості. Ігрове 

моделювання розкриває простір для пошуку самостійного 

розв’язання професійного завдання, корекції цього процесу. За 

допомогою гри відбувається перехід навчальної діяльності у 

навчально-творчу, оскільки створені умови сприяють 
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використанню потенційних можливостей студентів, їх творчих 

здібностей. Ігрове моделювання дає змогу уникнути 

педагогічних стереотипів, шаблонів, що особливо важливо у 

розвитку готовності до майбутньої професійної діяльності. 

В основу навчально-педагогічної гри покладено загально-

ігрові елементи: психолого-педагогічну проблему; наявність 

ролей; ситуацій, в яких відбувається їх реалізація; дії, якими 

реалізується роль; різноманітні ігрові предмети. Особливу увагу 

ми звертаємо на такі ознаки гри: моделювання умов, наближених 

до реальних, що імітують професійно-педагогічну діяльність; 

поетапний розвиток гри, внаслідок чого виконання завдань 

попереднього етапу впливає на хід наступного; наявність 

складних і конфліктних ситуацій; обов’язкову спільну діяльність 

учасників гри; опис психолого-педагогічних ситуацій та об’єкта 

ігрового імітаційного моделювання; контроль ігрового часу; 

заздалегідь розроблену систему оцінок; правила, які регулюють 

хід гри; елементи змагання. 

Якщо студенти спеціальності «Соціальна педагогіка» 

знатимуть, що вивчення значної частини тем завершуватиметься 

навчально-педагогічною грою, в якій вони мають виявити не 

лише свої знання, а й уміння, що їм треба буде доводити свою 

професійну компетентність, вони відповідальніше ставитимуться 

до систематичного вивчення психолого-педагогічних дисциплін. 

Більшість педагогічних ситуацій, заданих у грі, можуть мати 

багато варіантів розв’язання, а це вимагатиме від її учасників 

глибоких знань не тільки конкретної теми, а й всіх курсів 

професійно-орієнтованих та практично-орієнтованих дисциплін.  

Таким чином, сьогодні, як ніколи, потрібна теорія, яка 

спроможна підвищити ефективність професійної підготовки 

соціальних педагогів, необхідні такі ігрові технології навчання, 

які б забезпечували розвиток не тільки студентів, а й самих 

викладачів, і не суперечили тенденціям удосконалення 

навчально-вихованого процесу в цілому. А це в свою чергу 

дозволяє зробити висновок про те, що, використання ігрових 

технологій у процесі підготовки соціальних педагогів: 
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 є важливим напрямом удосконалення технологій навчання 
у системі вищої освіти; 

 має великий педагогічний потенціал, створює для студентів 
атмосферу психологічного комфорту; 

 активізує навчально-пізнавальну діяльність студентів, 

підвищує інтерес до навчальних занять; 

 породжує потребу в психолого-педагогічних та 
професійних знаннях, їх практичному застосуванні; 

 забезпечує навчальну активність студентів, перехід від 
пізнавальної до професійної мотивації. 

 

Література: 

1. Педагогічні технології: теорія та практика (курс лекцій) : навч. 

посіб. / за ред. М.В. Гриньової. – Полтава: АСМІ, 2004. – 180 с. 

 

 

 

 

 

ВИТОКИ ВІДНОСНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА 
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фахівець відділу наукової роботи Хмельницького інституту соціальних 

технологій Університету «Україна» 

 

Школярі, яки поступили у ВНЗ і опинилися в іншому 

середовищі, втрачають звичний круг спілкування, стикаються з 

іншими системами цінностей, іншим рівнем матеріального 

добробуту і культури. Порівнюючи свій рівень добробуту, свої 

можливості і здібності з тим, що мають їх однокурсники, деякі 

студенти усвідомлюють, що вони не мають багато чого (зв’язки, 

гроші, захищеність, комунікабельність, рівень знань тощо) з того, 

що є у інших студентів. Особливо це стосується студентів, яки 

проживали у сільській місцевості. Стан відносної депривації, що 

при цьому виникає, дезорганізує їх поведінку і діяльність, 

негативно позначається на емоційному стані, міжособистісних 
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стосунках, адаптації у ВНЗ. Депривація негативно позначається 

на прагненні студентів до самореалізації та самоактуализації, 

негативно впливає на якість професійної підготовки, а отже, і на 

добробут суспільства [1]. 

У зв’язку з цим психологічна підтримка депривованих 

студентів ВНЗ є особливою проблемою, рішення якої вимагає 

спеціального дослідження. 

Відносна депривація – це оцінка власного положення як 

гіршого у порівнянні з іншими: собі приписуються менші 

можливості, утиск у Правах, несправедливий соціальний статус 

тощо. Поняття депривації є найважливішим пояснювальним 

концептом по відношенню до переживаного почуття 

несправедливості. Можна вважати загальновизнаним, що 

незадоволення викликається передусім відносною, а не 

абсолютною депривацією. Це означає, що ті, хто об’єктивно 

характеризуються сприятливішими абсолютними показниками, 

можуть відчувати велике незадоволення із-за відносної 

депривації, якщо їх очікування були вищими або вони оточені 

людьми, які знаходяться в кращому положенні, ніж вони [2]. 

Відомо, що при зростанні рівня добробуту, матеріального або 

соціального статусу змінюється і планка, відповідно до якої 

людина оцінює свої досягнення. Відносна депривація виникає в 

результаті «порівняння, націленого вгору», вважає Д. Майєрс [3], 

і стає джерелом фрустрації та наступної можливої агресії. Так, у 

США в середині XX ст., під час впровадження телемовлення, 

спостерігався сплеск злочинів, пов’язаних із пограбуваннями. 

Сплеск приходив в кожне місто разом з початком телемовлення. 

Соціальні психологи пов’язали цей сплеск агресії з багатим 

життям, яке показували по телевізору, яке викликало відносну 

депривацію. А оскільки в сучасному суспільстві з його складною 

соціальною структурою завжди можна знайти більш 

привілейовані по тих або інших параметрах шари або групи, то 

явище відносної депривації завжди потенційно присутнє у 

соціальних порівняннях. 

Зовні стан відносної депривації проявляється поведінкою, що 

відрізняється деякими характерними ознаками, що надає 
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можливість розпізнати депривацію. А це не інакше як «наслідки 

депривації», «деприваційні прояви», «деприваційне ураження» 

тощо.  

Ми усвідомлено уникаємо терміну «деприваційний 

синдром», який складає уявлення, що мова йде про певну групу 

патологічних ознак і, що можна, таким чином, діагностувати 

депривацію подібно до інших соматичних або психічних 

захворювань. Отже, деприваційний стан викликає у людини, гнів, 

заздрість, депресію.  

Негативні емоції, що виникають унаслідок відносної 

депривації, сприяють прийняттю та реалізації ненормативних 

зразків поведінки з метою зняття напруження і відновлення 

почуття власної гідності, що проявляються у формі злочинів 

проти власності, насильства тощо. Причому суттєво посилюється 

схильність до соціальної апатії, конформізму й навіюваності, 

послаблюється механізми психологічного опору та захисту, 

неадекватна самооцінка (невпевненість в собі, знижена 

самоповага) і низький рівень домагань, несформованість 

найістотніших соціальних навичок (навичок саморегуляції і 

самоконтролю поведінки), зовнішній (екстернальний) локус 

контролю, високий рівень тривожності і агресивності, ригідність, 

шаблонність мислення і поведінки, проблеми самопрезентації, 

самоствердження і самореалізації тощо. 

Для забезпечення ефективності діяльності, а отже, і 

благополуччя суспільства в цілому, потрібні дієві процеси 

регуляції і саморегуляції психічного стану людини, який є одним 

з індикаторів якості життя. Серед різноманітних психічних станів 

особливе місце займає депривація. Цей стан у людей буває 

особливо виражено в умовах економічної кризи, в ситуаціях 

значних життєвих змін, коли виникають труднощі із 

задоволенням різноманітних потреб, у тому числі і потреб в 

самореалізації і самоактуализації. 
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завідувач кафедри соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних 
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професор Вищої Школи Педагогічної в Лодзі (Польща) 

 

Результат підготовки майбутніх фахівців у галузі соціальної 

роботи значною мірою залежатимуть від того, як буде розв’язана 

проблема активізації їх навчально-пізнавальної діяльності. Поки 

що, на жаль, справи тут невтішні. За даними нашого 

дослідження, тільки 19 % відмінників, 8 % тих, хто навчається на 

“добре”, і 2 % із “задовільною” успішністю навчаються на повну 

міру своїх сил і можливостей. 71 % опитаних при бажанні могли 

б поліпшити результати свого навчання. Масового характеру 

набули і пропуски занять  

Розв’язання проблеми значно ускладнюється специфікою 

педагогічного процесу. На його успішне протікання впливають 

три групи чинників: соціальні, психологічні та педагогічні [1]. 

Так, наприклад, відсутність належного ринку праці, соціального 

http://psy-journal.hse.ru/2011-8-2.html
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замовлення на професіоналізм значною мірою затьмарює сенс 

наполегливості студентів у навчальному процесі.  

Однак було б педагогічно невиправданим зводити 

розв’язання проблеми лише до негативних впливів соціальних 

чинників. На пізнавальній активності  позначаються також такі 

суто педагогічні причини як відсутність (особливо на 

початковому етапі) навичок учбової діяльності у режимі 

самоконтролю, недоліки в організації навчального процесу 

(перевантаженість обов’язковими заняттями, недостатня 

вмотивованість доцільності засвоєння тієї чи іншої навчальної 

дисципліни, безправність студентів у виборі змісту, форм і 

методів навчально-пізнавальної діяльності, формалізм у контролі 

знань, низький професійний рівень частини викладачів і т.п.). 

Аналіз теорії та практики вищої освіти доводить про 

необхідність комплексного підходу до розв’язання проблеми 

активізації навчальної діяльності студентів. При цьому особливо 

значущою є та методологічна основа, на якій вибудовується вся 

організація навчального процесу у ВНЗ. 

Як свідчать дослідження, важливим джерелом виникнення і 

розвитку психічних станів, у тому числі й пізнавальної 

активності студентів, є життєві ситуації, з якими взаємодіє 

особистість. Тому необхідною умовою активізації пізнавальної 

діяльності студентів є свідоме конструювання такої ситуації, яка 

б вимагала від них відповідних дій і вчинків. Інколи у науковій 

літературі такою ситуацією визначається «ситуація реальної 

відповідальності» (І.В. Бондаревська). Вона характеризується 

єдністю вимог до особистості та умов їх реалізації. 

Компонентами такої ситуації виступають: 

 вимоги, що ставляться до особистості; 

 особистість із певним рівнем моральної свідомості та 
професійної підготовки; 

 умови для реалізації цих вимог; 

 суспільна оцінка вчинків особистості та досягнутих нею 

результатів [2]. 
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За своєю природою “ситуація реальної відповідальності” 

збігається із поняттям, введеним болгарським соціологом 

В. Момовим, – “деонтична ситуація” [3].  

На жаль, при характеристиці “ситуації реальної 

відповідальності” та “деонтичної ситуації” як соціальних 

чинників не розглядаються життєві інтереси та потреби самої 

особистості (основна увага приділяється зовнішнім чинникам). 

Але ж якщо суб’єктивними умовами нехтувати, то суспільно 

значуще не стає особистісно значущим, а соціальні вимоги та 

норми виступають лише як її зовнішні регулятори поведінки, що 

нерідко спричиняє до опору, небажання працювати. 

Сьогодні в психологічній науці стало фактично 

загальновизнаним положення про те, що поведінку визначає не 

ситуація, яка може бути описана об’єктивно або за погодженістю 

думок декількох спостерігачів, а ситуація, що глибоко проникає у 

сферу переживань особистості, є значущою для неї [4]. 

Дослідження психологів переконливо доводять, що навіть 

спеціально спрямовані на особистість виховні та інші впливи 

можуть бути ефективними лише у тому випадку, якщо вони 

опосередковуються самою особистістю. Якщо ж інтереси та 

потреби особистості враховуються недостатньо, то вона діє на 

примітивному рівні – щоб уникнути санкцій [5]. Оскільки ніяка 

діяльність не може довго тривати на основі примусу або навіть 

самопримусу, то виникає потреба у встановленні, що саме 

живить пізнавальну активність студентів.  

Очевидно, що джерелом цієї енергії є психологічний 

механізм, який лежить в основі активності особистості у будь-

якому виді діяльності, в т.ч. і пізнавальної. Таким психологічним 

механізмом у нашому контексті є створення ситуації реальної 

зацікавленості студентів процесом і результатами своєї 

фахової підготовки. Український поет М. Рильський образно 

висловив зміст цієї ситуації у такій формі: “У щастя людського 

два рівних є крила: троянди й виноград, красиве і корисне”. 

Як свідчать дослідження, зацікавленість студентів процесом і 

результатами учбової діяльності забезпечується не окремими 

фрагментарними заходами, а якісною організацією усіх 
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компонентів навчального процесу у ВНЗ: цільового, 

мотиваційного, змістового, операційно-діяльнісного, контрольно-

регулювального та оцінювально-результативного. 

Так, приміром, відсутність чіткого бачення цілей того чи 

іншого навчального предмета у значній мірі негативно 

позначається і на мотиваційному компоненті педагогічного 

процесу. Студенти дуже часто не усвідомлюють значущості тієї 

чи іншої навчальної дисципліни у професійному становленні. За 

таких умов рушійною силою учбової діяльності виступає 

здебільшого зовнішня мотивація (страх перед викладачем, 

прагнення отримати високий бал і т.п.), а внутрішня мотивація 

(зацікавленість процесами і результатами професійного 

становлення) як стимул майже не діє. 

Одним із компонентів процесу навчання є його зміст. 

Здавалося б, тут особливих проблем також немає: адже студенти 

самі, за власним бажанням вибирали вид фахової підготовки. Але 

якщо детально проаналізувати зміст наших навчальних 

дисциплін, то можна помітити, скільки тут ще є другорядного, 

малоцікавого, а то й схоластики. Нерідко не лише студенти, а й 

викладачі не можуть побачити смисл у вивченні того чи іншого 

навчального матеріалу або й певного курсу, чітко зрозуміти його 

роль у становленні майбутнього спеціаліста.  

Слід також враховувати, що на ставлення студентів до 

процесу навчання впливає не лише зміст навчальної дисципліни. 

Підтвердженням цьому є той факт, що біля землі працював раб, 

колгоспник і фермер. Кожен з них орав, сіяв, обробляв і збирав 

урожай. Зміст діяльності був однаковий. Але ставлення до цього 

процесу, а відповідно, і рівень внутрішньої мотивації, були 

різними. Яка основна причина такого явища? Різниця – у прояві 

ініціативи, самостійності і творчості у цьому процесі. І знову 

згадуються слова М. Рильського: “Ми працю любимо, що в 

творчість перейшла”. Саме у творчій праці забезпечується 

реалізація однієї із центральних потреб особистості: потреби у 

самовираженні. А тепер спробуймо проаналізувати, у якій мірі 

має творчий характер навчальна діяльність студентів. Вони 

здебільшого спостерігачі праці викладачів (лекції, семінари). 



 
 

 265 

Останнім часом пожвавішали пошуки методів і прийомів 

активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів: 

впроваджуються ділові ігри, проблемне навчання, творчі роботи, 

удосконалюються традиційні форми занять – лекції, практичні та 

лабораторні роботи, посилюється контроль і т.п. Багато 

викладачів вбачає шлях до поліпшення підготовки фахівця – в 

організації та забезпеченні самостійної роботи студентів, яка 

створює надійні основи для розвитку ініціативи та самостійності, 

здійснення диференціації та індивідуалізації навчання, 

формування власних поглядів і переконань та відповідальності. 

Проте організація педагогічного процесу у ВНЗ поки що така, що 

у студентів залишається мало часу для самостійної роботи. Та й 

ця робота здебільшого має механічний характер 

(законспектувати, перемалювати, прочитати, виписати і т.п.). 

Дослідження переконують, що важливою умовою активізації 

студентів у навчальному процесі, а звідси й зацікавленості ним 

(як на аудиторних заняттях, так і в позааудиторний час), є 

науково-дослідна робота. Самостійна науково-дослідна робота 

спонукає студентів по-іншому розглядати суть і зміст навчання у 

ВНЗ. Особлива увага спрямовується на способи поповнення 

знань. Принципово змінюється характер пізнавальної діяльності: 

замість відтворення і закріплення знань – самостійний пошук 

елементів свідомого досвіду, які входять у зміст освіти. Таким 

чином, стимулюються зростаюча активність і пізнавальний 

інтерес, виробляються відповідні уміння та навички, зростає 

компетентність майбутніх фахівців. 

На рівень пізнавальної активності студентів значною мірою 

впливає і якість контролю. Поки що ця проблема є однією з 

найактуальніших у вищій школі [6]. У нас склалася дивна 

практика: кожен, хто вступив до вищого навчального закладу, 

повинен за регламентований (однаковий для усіх) проміжок часу 

його закінчити. Діє своєрідний механізм ескалатора: досить лише 

вступити до навчального закладу, і тебе автоматично, у чітко 

визначений час наближають до отримання диплома. При цьому 

усі знають, що при будь-якому відборі неможливо забезпечити 

абсолютно однакових за потенційними як інтелектуальними, так 
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і іншими можливостями студентів. У них різні розумові задатки, 

рівень попередньої підготовки, умови для навчання, установки на 

здобуття певної спеціальності. Запитується, як за такої 

розмаїтості можна вимагати від кожного студента за чітко 

визначений період засвоювати однаковою мірою програмовий 

матеріал? І вже саме тут, на нашу думку, закладено основи 

формалізму в оцінці якості підготовки майбутніх фахівців, 

антигуманного ставлення до особистості. Таке явище 

відбувається одночасно із постійними закликами на усіх рівнях 

турботливого, гуманного ставлення до студентів, розмовами про 

особистісно-орієнтоване навчання. 

Потребує розв’язання і проблема активізації професійної 

діяльності викладача як організатора педагогічного процесу. Від 

нього у вирішальній мірі залежать результати навчально-

виховної роботи у ВНЗ. А психологічні механізми і педагогічні 

умови активізації професійної діяльності викладача ВНЗ майже 

ті ж самі, що й у студентів. 

Таким чином, проблема активізації пізнавальної діяльності 

студентів потребує  комплексного підходу до свого вирішення. 

Методологічною основою таких дій є створення ситуації 

реальної зацікавленості студентів і викладачів процесом і 

результатами підготовки фахівців у ВНЗ. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ  

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 
Соловей Т.В. 

фахівець Центру інклюзивної освіти Хмельницького інституту соціальних 

технологій Університету «Україна» 

 

Україні притаманна своєрідність процесу становлення 

професії соціального працівника і соціального педагога: офіційне 

визнання професій “соціальна робота” і “соціальна педагогіка” 

скоріше можна назвати юридичним оформленням того, що було 

вже нагромаджене практикою, теорією, історією нашого народу. 

У цьому полягає особлива складність соціальної ситуації, в якій 

формується професія соціального педагога і соціального 

працівника в Україні а значить і система підготовки відповідних 

фахівців [1]. 

У кожній країні, в тому числі в Україні, навчання соціальній 

роботі повинно базуватися на власній концептуальній моделі. 

Закономірно, що в процесі визначення моделі підготовки 

соціальних педагогів необхідно враховувати і опиратися на 

економічні та соціальні реформи, адже власне вони впливають і 

вирішальним чином впливатимуть на сутність соціальної і 

соціально-педагогічної діяльності у майбутньому і на систему 

вимог, що пред'являтимуться до професійних працівників цих 

сфер. Визначити вірну стратегію у розвитку соціальної політики, 

конкретних напрямків і сфер соціальної роботи, системи 

підготовки кадрів для цієї сфери, боротися за утвердження і 
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чистоту цієї професії, не допускати її девальвації – для України 

сьогодні надзвичайно важливі питання [2]. 

Соціальна робота як специфічний вид професійної 

діяльності, вперше в Україні на законодавчому рівні закріплена 

законами України: “Про соціальні послуги”, “Про освіту”, “Про 

затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи 

України”, “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” [3–6]. 

Активний інтерес до проблем соціальної роботи, соціального 

захисту, соціальних послуг і підтримки соціальних груп і громад 

з’явився після того, як була введена спеціальність “Соціальна 

робота” в практику і в навчальні заклади (Наказ Держосвіти 

СРСР від 7 серпня 1991 р. № 376). Це зумовило необхідність 

створення нових державних і недержавних соціальних інститутів, 

активізації діяльності соціальних служб і різнопрофільних 

соціальних закладів. Водночас даний процес посилив увагу до 

питань професійної підготовки кваліфікованих спеціалістів – 

соціальних працівників, які мали забезпечити успішну діяльність 

соціальних інститутів та надавати допомогу різним категоріям 

населення на професійному рівні. 

У зв’язку з прийнятим курсом на впровадження в Україні 

інклюзивного навчання в загальноосвітніх закладах, виникла 

нагальна потреба у підготовці для цієї роботи кваліфікованих 

кадрів педагогів і працівників соціальної сфери. Така вимога 

закріплена наказом МОН України “Про затвердження Плану дій 

щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах на 2009 – 2012 роки” [7]. Проте, як показує 

практика, у межах професійної освіти соціальних працівників 

приділяють недостатню увагу формуванню професійних 

орієнтацій студентів на роботу з дітьми і молоддю з особливими 

потребами. В сучасній науці не розкритими залишаються зміст і 

технології підготовки майбутніх соціальних працівників для 

роботи в інклюзивних закладах освіти. 

Високий рівень професійної компетентності студента 

майбутнього соціального працівника при роботі в закладах 

інклюзивної орієнтації визначається в позитивному відношенні 

до інклюзивного навчання, визнанні цієї форми навчання як 
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найбільш прийнятної для здобуття якісної освіти та досягнення 

оптимальної соціалізації людьми з особливими потребами; 

позитивному сприйнятті сумісного навчання зі студентами з 

особливими потребами; високою інформованістю про сутність 

інклюзивного навчання, найбільш часті порушення функцій у 

студентів з особливими потребами та необхідні соціальні 

послуги при різних вадах здоров’я; високому володінні навиками 

спілкування і співпраці зі студентами з особливими потребами 

під час навчання і в позанавчальний час; умінні та готовності 

застосувати допоміжні технічні засоби в процесі інклюзивного 

навчання. 

Професійна підготовка студента – майбутнього фахівця 

соціальної професії визначена як інтегральна особистісна 

характеристика, яка включає інформованість про функціональні 

порушення при різних вадах здоров’я, здатність створювати 

толерантні взаємостосунки в інклюзивному освітньому просторі, 

кваліфіковано надавати необхідні соціальні послуги колегам з 

особливими потребами в процесі інклюзивного навчання з 

урахуванням їх фізичних можливостей і труднощів у навчанні. 
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університету фізичного виховання 

 

Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи 

становить одну з основних ланок в схемі загальної медичної 

нейрореабілітації. Однозначної відповіді на питання, які 

контингенти хворих і інвалідів потребують нейрореабілітації 

зараз немає, оскільки науковці значно розходяться в думках 

щодо цього питання. Одна категорія науковців вважає, що 

фізична реабілітація має бути частиною лікувального процесу 

для всіх хворих, інші вважають, що реабілітація потрібна лише 

особам з особливими потребами [1, 2]. 

В нашій країні традиційно до основних захворювань нервової 

системи, що потребують реабілітації, відносять гостре 

порушення мозкового кровообігу, травматичні ушкодження 

http://osvita.ua/%20legislation/Ser_osv/4828


 
 

 271 

спинного та головного мозку, периферичні нейропатії, 

вертеброгенні неврологічні синдроми, дитячий церебральний 

параліч. Але багато фахівців вважають покази до застосування 

фізичної реабілітації при дімієлінізуючих та дегенеративних 

захворюваннях суперечливими. До списку нозологічних форм у 

нервовій клініці, при яких повинна використовуватись 

реабілітація належать: інсульт, травма головного та спинного 

мозку, травми периферійних нервів, дитячий церебральний 

параліч, розсіяний склероз, хвороба Паркінсона, хвороба 

Гетінгтона, захворювання рухового нейрону, спадкові 

захворювання нервової системи, полінейропатії, захворювання 

нервово – м’язового апарату, вертеброгенні неврологічні 

синдроми [1, 3]. 

Цілі і завдання нейрореабілітації для захворювань, при яких 

формується неврологічний дефект та для прогресуючих і 

спадкових захворювань є принципово різними. Для першої групи 

захворювань, куди відносять інсульт, травму головного та 

спинного мозку, периферичні нейропатії та плексопатії, 

вертеброгенні корінцеві та спинальні синдроми, дитячі 

церебральні паралічі, основна ціль реабілітації полягає в 

досягненні повного відновлення порушених внаслідок 

захворювання чи травми функцій, або, якщо це нереально, 

оптимальна реалізація фізичного, психічного та соціального 

потенціалу особи з особливими потребами, найбільш адекватна її 

інтеграція в суспільство [1, 3, 4]. 

Для хворих другої групи, куди відносять прогресуючі 

дегенеративні та спадкові захворювання нервової системи, ціль 

реабілітації полягає у зменшенні основних симптомів 

захворювання, профілактиці та лікуванні ускладнень, що 

пов’язані зі зниженням рухової активності, корекції 

функціональних порушень, пристосуванні до наявного 

неврологічного дефіциту, підвищенні толерантності до фізичних 

навантажень, покращенні якості життя, збільшені соціальної 

активності. 

Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи є 

найбільш перспективним напрямком розвитку галузі фізичної 



 

 272 

реабілітації і невід’ємною складовою процесу лікування 

неврологічних хворих. Для подальшого розвитку даної галузі 

фізичної реабілітації можна окреслити два основних напрямки 

розвитку: оптимізація підготовки фахівців з фізичної реабілітації 

і вдосконалення науково-методичних підходів до фізичної 

реабілітації неврологічних хворих [1, 3]. 

Мета дослідження: визначити шляхи та засоби розвитку 

фізичної реабілітації при захворюваннях нервової системи. 

Завдання дослідження: визначити шляхи оптимізації 

підготовки фахівців з фізичної реабілітації, визначити 

можливості вдосконалення науково-методичних підходів до 

фізичної реабілітації неврологічних хворих. 

Найбільшою проблемою при викладанні предмету «Фізична 

реабілітація при захворюваннях нервової системи» спеціальності 

«здоров’я людини» є відсутність єдиних всеукраїнських 

уніфікованих навчальних програм. У процесі досліджень були 

проаналізовані 8 робочих навчальних програм різних вищих 

навчальних закладів з даного навчального предмету, можемо 

зазначити, що усі вони базуються на змісті найбільш поширених 

навчальних посібників і висвітлюють аналогічні теми. Щодо 

змісту навчальних програм суттєвої різниці між ними не 

виявлено, але є суттєві відмінності до підходів у висвітленні 

матеріалу. 

Великою проблемою також є відсутність якісних підручників 

та навчальних посібників з питань фізичної реабілітації при 

захворюваннях нервової системи. В жодному з найбільш 

розповсюджених підручників та посібників немає детального 

опису фізичної реабілітації дітей з вродженими захворюваннями 

нервової системи, особливо периферичної.  

Основним шляхом оптимізації підготовки фахівців з фізичної 

реабілітації в галузі фізичної реабілітації при захворюваннях 

нервової системи виступає корекція та уніфікація навчальної 

програми з даного предмету. Варто до навчального процесу 

додати невисвітлені теми та уніфікувати підходи до 

реабілітаційного процесу. 
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Найбільш перспективним напрямком вдосконалення 

науково-методичних підходів до фізичної реабілітації 

неврологічних хворих є використання сучасних технологій, 

якими є віртуальна реальність, робототехніка, комп’ютерне 

забезпечення, різні типи електростимуляції. 
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Протягом 1917 – 1920 років в Україні відбулися докорінні 

зміни в системі опіки та соціальному вихованні дітей-сиріт. 

Перша світова війна призвела не лише до розрухи народного 

господарства, а й породила велику кількість безпритульних дітей. 

На початку 1920 року в Україні було близько мільйона дітей-

сиріт. Охороною дитинства на той час займався відділ охорони 

дитинства Наркомосу. Так, 1 липня 1920 року Наркомос України 

опублікував «Декларацію про соціальне виховання дітей», у якій 
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проголосив гасло охорони дитинства, що включало турботу 

держави не лише про освіту і виховання, а й про поліпшення 

умов життя дітей [1, с. 264]. 

Як стверджує Т. Калуга, у Декларації вперше зроблено 

спробу дати наукове обґрунтування висунутій концепції 

соціального виховання дітей, опираючись на результати 

наукових досліджень педологів та новітні дослідження педагогів, 
які розробляли теорію соціального виховання. На той час 

вважалось, що повністю розвинути закладені в дитячій природі 

сили та здібності може лише соціальне виховання, яке здійснює 

усе суспільство. Основною формою соціального виховання 

повинна стати не школа, а дитячий будинок, завдання якого 

полягає в охороні дитинства [2].  

Саме «Декларація про соціальне виховання дітей» від 

1920 року визначила спрямованість розвитку педагогічної теорії 

в Україні й особливості формування її понятійно-термінологічної 

системи. Під впливом Декларації «соціальне виховання» стає 

провідною, системо-утворювальною категорією, яка 

підпорядковувала такі поняття, як «охорона дитинства», 

«дитячий будинок», «дефективні діти» тощо [2, с. 127].  

Тодішній нарком освіти Г. Гринько пояснював сутність 

соціального виховання так: «соціальне виховання в розвинутому 

вигляді є всезагальна організація дитинства, створення 

колективного життя всього дитячого населення. Це не вихідна 

точка, а кінцева мета розвитку соцвиху. Вона передбачає повне 

усунення розпорошеності дітей між індивідуалістичними 

сім’ями, неможливе без організації соціалістичного господарства 

та зміни всього устрою життя» [3, с. 289]. 

Декларація висунула ідею так званого «захисту дитинства», 

завданням якого було взяти на облік всіх дітей віком до 15 років, 

як тих, які вже увійшли до системи соціального виховання, так і 

тих, які не відвідують жодної освітньо-виховної установи; 

використати всі засоби для забезпечення прав кожної дитини на 

освіту, матеріальне забезпечення, виховання, охорону здоров’я; 

вилучити дитину «з вулиці», передати через колектор або 

розподільник до виховного закладу (боротьба з 



 
 

 275 

безпритульністю); захистити права і тієї дитини, яка живе в сім’ї, 

але потребує допомоги.  

Відповідно до прийнятої декларації держава повинна дбати 

про охорону дитинства, надавати притулок, виховання та 

навчання безпритульним дітям та дітям-сиротам. Зазначалося, що 

формування нової людини можливе, насамперед, у закладах 

нового типу – дитячих будинках.  

У всіх великих промислових центрах були створені відкриті 

дитячі будинки. Діти до 18 років мали можливість прийти туди в 

будь-який час. Відкритий дитячий будинок виконував функцію 

перехідного етапу між вулицею та домівкою.  

Діти-сироти утримувалися також у дитячих містечках – 

виховних установах, де дитина перебувала постійно (від 4 до 16 

років), навчалася та виховувалася. 

Для безпритульних підлітків існували такі виховні заклади: 

будинки, які мали виробництво; будинки, де підлітки тільки 

жили, а працювали в інших місцях (гуртожитки); 

сільськогосподарські колонії. 

Український уряд та суспільство здійснювали численні 

заходи щодо боротьби з дитячою безпритульністю. Відкривалися 

й поширювалися нові форми установ для безпритульних дітей та 

дітей-сиріт. Але відсутність кваліфікованих вихователів та 

методичних посібників гальмувала процес виховної роботи у 

дитячих закладах державної опіки [4, с. 69]. 

Таким чином, прихід до влади більшовиків особливо 

позначився на дітях. Незважаючи на важку економічну ситуацію 

на початку 20-років ХХ століття, в Україні розгорнулася ціла 

мережа закладів соціального виховання. Основна увага держави 

зосередилася на вихованні дітей та молоді. 
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ПІЗНАННЯ УМОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СУБ’ЄКТА – 

НЕОБХІДНА УМОВА СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 
Цегельник М.Г. 

старший викладач кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки 

Хмельницького національного університету 

 

Цінність – позитивна чи негативна значимість об’єктів 

оточуючого світу для людини чи суспільства в цілому, яка 

визначається не їх властивостями самими по собі, а їх 

залученням до сфери людської життєдіяльності, інтересів і 

потреб, соціальних відносин; критерій і способи оцінки цієї 

значимості, виражені в моральних принципах і нормах, ідеалах, 

установках і цілях. 

Ціннісна орієнтація – вибіркове ставлення людини до 

матеріальних і духовних цінностей, система її установок, 

переконань, пріоритетів, виражена у поведінці [ 2, с. 1487]. 

Все це регулюється свідомістю і стосується свідомої сфери 

життєдіяльності людини. Проте, неусвідомлювані аспекти 

психіки відіграють не менш важливу роль. Тому, якщо цінності, 

презентовані суб’єктом, є усвідомлюваними, то т.з. умовні 

цінності є продуктом взаємозв’язку свідомого та  несвідомого і 

пізнаються незвичним способом об’єктивації ( виявлення) їх 

глибинних джерел. 
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Умовні цінності ще недостатньо вивчені у психологічній 

літературі. Це поняття вперше спеціально досліджувалось 

академіком НАПН України Т.С. Яценко. 

Умовні цінності саме тому є умовними, що через них 

стверджуються гідності, інтереси ідеалізованого «Я», очікування 

на підтвердження ідеалізованого «Я» з боку інших людей. 

Умовні цінності тісно пов’язані з дією психологічних захистів, 

які «здійснюють» відступ від реальності у бажаному для 

ідеалізованого «Я» напрямі. Психологічні захисти діють так, що 

суб’єктивно створюється ілюзія справжності гідностей «Я» і тієї 

оболонки, яка його охороняє, але суб’єкт її не відчуває [3]. Саме 

ця оболонка і пов’язана з умовними цінностями, які впливають 

на структурування несвідомої сфери психіки й обумовлюють 

специфіку взаємин та спілкування суб’єкта. Наприклад, людина, 

яка вважає себе доброю, може вчиняти неприємності іншим, 

прикриваючись добрими намірами. 

На умовних цінностях базується когнітивний рівень захисної 

системи. Вони визначають індивідуально-неповторну призму 

сприйняття ситуації та характер викривлень, спричиняючи 

ірраціональні дії, немотивовані вчинки, інфантильні та 

регресивні вияви поведінки [1]. 

Пізнати умовні цінності можна за допомогою емоційних 

реакцій,  які продукуються будь-якими виявами психіки суб’єкта: 

висловлюваннями, невербальною поведінкою, казкою, оповіддю 

тощо. Необхідно здійснювати таку роботу, яка б сприяла 

спонтанній та невимушеній активності суб’єкта. Зокрема, робота 

з предметною моделлю у психокорекційній роботі за методом 

АСПН (активного соціально-психологічного навчання) сприяє 

пізнанню умовних цінностей [3]. Протагоністу пропонується 

довільно обрати предметну модель (іграшку, камінець) із кількох 

запропонованих. Психолог запитує про ті характеристики, які 

приваблюють його в моделі. Просить втілитися в образ моделі і 

поговорити від її імені. Протагоніст вибирає ту модель, яка за 

характеристиками відповідає його умовним цінностям, 

емотивність яких і сприяє такому вибору. Відбувається 

проектування психіки протагоніста у його свідомих і несвідомих 
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вимірах на предметну модель (іграшку, камінець) і з’являється 

можливість виявляти та досліджувати тенденції несвідомого, в 

тому числі й умовні цінності, які мають відношення до 

викривлення соціально-перцептивної реальності. 

Прикладом умовної цінності може бути закритість, недовіра 

до групи через психологічну травму, пережиту через 

невиправдану довіру до людей. 

«…нормативні цінності можуть виступати умовними 

цінностями так само, як і формою захисту. Приклад: дівчинка – 

підліток, потрапивши до машини міліціонера, почала щось 

пошепки говорити своїм одноліткам. На зауваження міліціонера 

відповіла, що лише сказала, що тут треба говорити правду і 

тільки правду. Вона скористалася нормативною цінністю і 

захистилася. У цій ситуації нормативна цінність виступила для 

дівчинки умовною цінністю» [1, с. 62-63]. 

Дуже часто батьки «нагороджують» своїх дітей умовностями, 

застерігаючи їх від спілкування з людьми взагалі, бо вони 

можуть вороже ставитись; ніколи нічого не просити, а самим 

бути сильними. Суб’єкт прагне все виконати, зробити на 

найвищому рівні та ще й перевершити. При цьому щонайменше 

зауваження сприймається болісно. Така ситуація вимагає 

великих затрат енергії. Людина постійно остерігається 

розчарувань, знецінює реальне досягнення. 

«Умовність цінності набуття особистісної незалежності може 

призвести до невдячності іншим людям. Якщо почуття вдячності 

як критерій професійної відкоригованості приєднується до ідеалу 

«Я», відбувається дезадаптація: прагнення виражати вдячність 

безвідносно до ситуації, задля власного самоствердження. 

Нездатність відчувати інтереси тих, хто оточує, і сприяти їхній 

реалізації маскується проекцією таких тенденцій на іншу 

людину. Як показує практика, проблемна особистість – 

ірраціональна щодо перспектив вдоволення власним «Я» [1, 

с. 57]. 

Соціально-психологічне навчання сприяє зануренню суб’єкта 

в ситуацію рефлексії, усвідомленню умовних цінностей. 

Протагоніст неспроможний самостійно усвідомити проблему. 
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Адже інформація, яка з’являється під час психокорекційного 

діалогу психолога і протагоніста, не потрапляла у свідомість 

останнього, бо могла б підірвати його умовні цінності, свідомий 

ідеал. Власний внесок у деструктування стосунків не 

усвідомлюється, наприклад, суб’єкт не розуміє, що поряд зі 

стражданнями, які прийшлось пережити у стосунках з матір’ю, 

він же з нею й ідентифікується [4]. 

Пізнання умовних цінностей суб’єкта дає можливість 

звільнитись від ілюзорності у житті та професійній діяльності, 

можливість уникнути багатьох помилок. 

Звичайно, найлегше це зробити чи почати робити, взявши 

участь у груповому процесі психокорекції за методом АСПН 

(активного соціально-психологічного навчання), розробленого і 

впровадженого академіком НАПН України Т.С. Яценко, де 

використовуються прийоми: робота з предметною моделлю, 

психодрама, робота з неавторським малюнком, аналіз комплексу 

тематичних психомалюнків та інші, які сприяють пізнанню 

глибинних джерел умовних цінностей суб’єкта. 
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завідувач кафедри ортопедагогіки та реабілітології Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

 

У сучасному українському педагогічному понятійно-

термінологічному полі нами зафіксовано термін 

«ортопедагогіка» (від грец. Ορθος – прямий), що означає науку 

про принципи, закономірності, зміст, методи і форми навчання та 

виховання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. 

Ортопедагогіка розвивається на основі загальних принципів 

педагогіки, дефектології, реабілітології з урахуванням даних 

таких споріднених дисциплін, як ортодизонтогенез та 

ортопсихологія. 

Діти, що є об’єктом психолого-педагогічного впливу 

ортопедагога, можуть мати такі види порушень опорно-рухового 

апарату (ПОРА): 

1. Захворювання нервової системи – дитячий церебральний 

параліч (ДЦП), поліомієліт. 

2. Вроджена патологія опорно-рухового апарату – вроджений 

вивих стегна, кривошия, клишоногість та інші деформації стоп, 

аномалії розвитку хребта (сколіоз), недорозвиток і дефекти 

кінцівок, аномалії розвитку пальців кисті, артрогрипоз (вроджена 

потворність). 

3. Набуті захворювання і травми опорно-рухового апарату – 

травматичні пошкодження спинного мозку, головного мозку і 

кінцівок, поліартрит, захворювання скелету (туберкульоз, 

пухлини кісток, остеомієліт), системні захворювання скелету 

(хондродистрофія, рахіт). 

4. Порушення опорно-рухового апарату спадкової етіології з 

прогресуючими м'язовими атрофіями (міопатія Дюшена, 

невральна аміотрофія Шарко-Марі, аміотрофія Вердинга-

Гоффмана та ін.). 

Процес навчання та виховання дітей з ДЦП ускладнюється 

певними обставинами, пов’язаними з клінічними 
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характеристиками цього захворювання. Адже, дитячий 

церебральний параліч – це фактично комплекс симптомів, які 

виникають через аномалії будови або пошкодження частини 

головного мозку, що відповідає за рухові функції, координацію 

рухів. Суттєво, що до основного симптому ДЦП – руховим 

розладам, проблемам з локомоторними можливостями та 

постуральним контролем дитини – у більшій частині випадків 

приєднуються порушення психіки, мовлення (80 %), зору (20 %), 

слуху (15 %), кінестетичного сприймання (15 %) та ін. 

Поліморфність клінічних проявів та складність патогенезу ПОРА 

спричиняє і багатоаспектність навчально-реабілітаційного 

процесу, мультивекторність корекційного медико-психолого-

педагогічного впливу на фізичне, психічне та соціальне здоров’я 

дитини, його особистісний розвиток. 

Обґрунтування поняття «ортопедагогіка» органічно виходить 

із практичних завдань педагогічної та реабілітаційної реальності, 

теоретичного узагальнення корекційно-педагогічних та 

реабілітаційних фактів і концептів, аналізу історичного розвитку 

дефектології та реабілітології. 

Фундаментальною методологічною суперечністю у цій 

площині є суперечність між сучасними епідеміологічними та 

клінічними даними про розповсюдженість та складність 

порушень розвитку дітей з ураженнями ОРА (зокрема 

неврологічної етіології) та недосконалим науковим теоретичним 

рівнем пізнання цієї сфери. Так само не відповідає потребам 

практики рівень методів і сума технології корекційно-

реабілітаційної роботи з цією категорією дітей і дорослих, а 

також рівень системного зв’язку корекційного психолого-

педагогічного впливу на дитину та процесами її фізичного 

реабілітування й відновлювального лікування.  

Іншою значимою для нашого питання суперечністю є 

протиріччя між сучасними завданнями і методиками 

спеціального навчання й виховання дітей з порушеннями опорно-

рухового апарату, технологіями корекційно-реабілітаційної 

роботи та компетентністю і фаховою підготовкою суб’єктів 

цього процесу. Таким чином, актуальною є проблема підготовки 
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кадрів у сфері ортопедагогіки, як учителів і вихователів, так і 

реабілітологів. 

Адже тут ми спостерігаємо фахову непідготовленість 

кадрового складу корекційно-реабілітаційних закладів та освітніх 

установ до сучасних трансформаційних викликів, нових завдань 

комплексного та системного навчально-реабілітаційного 

процесу.  

Враховуючи зазначений поліморфізм клінічної картини дітей 

з ДЦП та складність вторинних порушень розвитку цих дітей, 

мультидисциплінарність системи їх освіти та реабілітації, ми 

робимо висновок щодо необхідності підготовки нових 

спеціалістів широкого профілю ортопедагогічного та 

реабілітологічного напряму. Фактично, ортопедагоги повинні 

пройти спеціальну підготовку у сфері корекційного розвитку 

дітей з обмеженнями життєдіяльності різних нозологій, тобто 

знати основи сурдопсихології, тифлопсихології, логопедії, 

корекційної психопедагіки, фізичної реабілітації тощо. Це дає 

підстави стверджувати, що ортопедагог з такою підготовкою 

може бути вихователем, вчителем (або консультантом) 

навчальних закладів з інклюзивною формою навчання. 

Отже, в Україні виникла гостра потреба у кваліфікованих 

фахівцях з ортопедагогіки, які могли би працювати вчителями 

спеціальних шкіл для дітей з ПОРА, надавали компетентну 

корекційно-реабілітаційну допомогу дітям з порушеннями 

психофізичного розвитку різних нозологій як вчителі 

інклюзивного навчання та педагоги і вчителі-реабілітологи 

корекційно-реабілітаційних установ. 

Саме таких унікальних на цей час фахівців почали готувати 

на новоствореній кафедрі ортопедагогіки та реабілітології 

Інституту корекційної педагогіки та психології Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова у 2010 році. 

При цьому на рівні бакалавра майбутнім випускникам 

запропонована кваліфікація «Бакалавр корекційної освіти. 

Дефектолог (ортопедагог), вихователь, асистент вчителя 

спеціальних та інклюзивних дошкільних, шкільних, соціально-

реабілітаційних закладів», а на рівні магістра – «Викладач 
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корекційної педагогіки та спеціальної психології. Вчитель 

початкових класів шкіл для дітей з порушеннями опорно-

рухового апарату та інклюзивного навчання. Педагог-

реабілітолог». 

Кваліфікація, яку надає система підготовки ортопедагога, є 

багатопрофільною і враховує такі аспекти її практичної  

застосування, як робота: 

 вчителем початкових класів в школах для дітей з ПОРА та 
школах з інклюзивною формою навчання; 

 вчителем-дефектологом, консультантом з інклюзивного 
навчання в закладах освіти інтегрованого типу; 

 вихователем-ортопедагогом дітей дошкільного віку з ПОРА; 

 педагогом-реабілітологом (вчителем-реабілітологом) в 
реабілітаційних установах та соціальних службах для дітей та осіб 

дорослого віку з обмеженнями життєдіяльності; 

 консультантом з професійної реабілітації дорослих осіб з 
обмеженнями життєдіяльності, їх навчання у професійно-технічних 

та вищих навчальних  закладах інтегрованого типу; 

 вихователем-гувернером, сімейним консультантом з 
корекційного розвитку дітей з порушеннями психофізичного 

розвитку. 

Згідно зі своїми майбутніми завданнями ортопедагог 

вивчає: 

 основи анатомії, фізіології, неврології, патології дітей та 

підлітків, психопатології, клінічні основи інтелектуальних 

порушень; 

 клініку ПОРА, органічних уражень центральної нервової 
системи, ортодизонтогенез; 

 загальну та корекційну педагогіку, ортопедагогіку, загальну 
та спеціальну психологію, ортопсихологію, нейропсихологію; 

 спеціальну дошкільну педагогіку, дошкільну ортопедагогіку; 

 основи логопедії, тифлопсихології, сурдопсихології, 
корекційної психопедагогіки; 

 спеціальні методики початкового навчання;  

 корекційну андрагогіку та основи професійного 
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реабілітування дорослих осіб з обмеженнями життєдіяльності; 

 психолого-педагогічну діагностику та консультування; 

 педагогіку та менеджмент інтегрованої (інклюзивної) освіти; 

 загальну реабілітологію, основи комплексного медико-

психолого-соціально-психологічної реабілітації служби та 

реабілітаційний менеджмент; 

 інтегральні реабілітаційні технології (Монтессорі терапія, 
кондуктивна педагогіка, сенсорна інтеграція, арттерапія, 

ерготерапія тощо); 

 різноманітні практикуми, спецкурси (розлади аутичного 
спектру, ЗПР, комбіновані порушення, фізична реабілітація, робота 

з родиною тощо). 

Отже, у вищій школі ортопедагогіка – новітня спеціалізація з 

корекційної педагогіки, що спрямована на унікальну підготовку 

та перепідготовку фахівців у сфері корекційного навчання та 

психолого-педагогічної реабілітації дітей і дорослих з 

порушеннями опорно-рухового апарату. 

 

 

 

 

 

ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ 

МІЖСТАТЕВИХ СТОСУНКІВ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
Янцаловський О.Й. 

викладач кафедри практичної психології  

Хмельницького національного університету 

 

В останні десятиріччя, у зв’язку з демократизацією 

суспільного життя, реформуванням країни та переходом до 

нових суспільно-економічних відносин відбуваються суттєві 

зміни і у моральному кліматі суспільства, його стереотипів, 

поглядів та поведінки. 

Однак, не всі зміни можна оцінити як позитивні, зокрема й у 

формуванні міжстатевих стосунків молоді. Інтерес до цієї 
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проблеми викликаний багатьма обставинами. Моральний клімат 

суспільства різко змінився. Справжні моральні цінності 

підмінюються неправдивими, руйнуються вибудувані 

попередніми поколіннями моральні цінності, зокрема й у 

міжстатевих стосунках молоді [1]. 

Кризові процеси сучасного суспільства, пов'язаного з 

депопуляцією населення й кризою інституту сім'ї, ростом 

позашлюбної народжуваності, широким поширенням 

соціального сирітства – безпосередньо впливають на міжстатеві 

стосунки молоді.  

Ці тенденції викликають тривогу в суспільства й держави, 

оскільки родина не тільки наслідок, але й причина соціально 

значимих дій. У сучасній родині відбувається ослаблення 

соціально-психологічної спільності, що прискорює розрив 

наступності між поколіннями. Якщо в минулому вибір шлюбного 

партнера визначався інтересами роду, родини, стану й підкорявся 

стереотипам, прийнятим у суспільстві, то сьогодні молодь багато 

в чому вільна у своїй поведінці. Для юнаків і дівчат любов, 

емоційні контакти й сексуальне задоволення все більше стають 

ціннісними самі по собі й не завжди співвідносяться з питанням, 

укласти шлюб чи ні [2]. 

Особливі (як внутрішні, так і зовнішні) можливості для 

реалізації своїх установок і потреб у сфері міжстатевих стосунків 

має студентство. Будучи прогресивною й найбільш активною 

частиною молоді, саме студенти через своє відношення до 

цінностей міжстатевих стосунків сприяють їхній зміні й 

впливають на їхню трансформацію [3]. 

Вони по-своєму детермінують статево-рольові приписи, 

норми, міжстатеві стереотипи, тобто уяву про те, якими повинні 

бути міжстатеві стосунки молоді, що вкрай важливо для 

прогнозування змін в сучасній українській родині.  

Установки й ціннісні орієнтації міжстатевої поведінки 

студентської молоді, уявлення про майбутні шлюб та сім’ю 

складаються не спонтанно, а впродовж певного часу й під 

впливом різних соціальних інститутів: спочатку культури 

суспільства, батьківської родини, школи, що формує уяву і 
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забезпечує підготовку до трудового й суспільно-політичного 

життя. Значним є вплив засобів масової комунікації, 

позашкільних установ і закладів додаткової освіти, однолітків і 

старших товаришів тощо [4]. 

Ця низка інститутів соціалізації розширює світогляд та 

діапазон інтересів особистості, її поглядів на світ у цілому, та на 

міжстатеві стосунки зокрема. Важко виділити, який з них 

найвпливовіший або відповідальніший за формування уявлень 

студентської молоді про характер міжстатевих стосунків, 

майбутнього шлюбу, емоційно-психологічного ставлення до 

сімейних цінностей, кінцевого результату дошлюбної поведінки 

– ухвалення рішення одружитися, створити родину або 

відмовитися від такого розв'язку [5].  

Пропаганда «безпечного сексу» засобами масової інформації 

та людьми далекими від педагогіки і психології сприяє 

відсуненню моральних якостей молоді на задній план. Як 

наслідок, серед студентської молоді сьогодні доволі поширеними 

є низка негативних статевих проявів зокрема: ранній початок 

статевого життя, перші переривання вагітності, нестійкі 

стосунки, шлюби тощо. Питома вага означених проявів щорічно 

зростає і врешті-решт негативно впливає на демографічну 

ситуацію та трудовий потенціал України [6]. 

Психологи і педагоги досліджували різні аспекти проблеми 

психосексуального розвитку особистості, серед яких відмітимо: 

культуру статево-рольової поведінки – Т.В. Говорун, 

М. Грабовський, В.П. Кравець, С.В. Ковальов, І.С. Кон, 

В.А. Семиченко, О.В. Сечейко та ін; негативні наслідки ранніх та 

випадкових сексуальних контактів – А.Я. Бердичевська, 

Н.Е. Гранат, Г.Ф. Келлі, В.Г. Каган, Л.І. Мороз, О.Г. Фролова та 

ін.; статево-рольову ідентифікацію – М.Й. Боришевський, 

Т.С. Гурлєва, А. Кемпінський, О.І. Морозова-Ларіна, 

Ю.О. Приходько та ін.; подружню єдність – Л.А. Богданович, 

Т.В. Буленко, І.О. Ковальова, І.Б. Омелаєнко, Б.Г. Херсонський, 

О.Д. Шинкаренко тощо. Проте, проблема психологічних 

особливостей міжстатевих стосунків сучасного студентства 

вивчена недостатньо. 
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Сьогодні в Україні не приділяється достатньо уваги питанню 

становлення особистості студента як представника певної статі 

та вивченню особливостей формування міжстатевих стосунків 

студентської молоді, хоча саме вона, сьогоднішня студентська 

молодь, буде завтрашнім носієм і провідником ідей справжніх 

моральних цінностей зокрема і в міжстатевих стосунках.  

Саме тому, вивчення психологічних особливостей 

формування міжстатевих стосунків у студентської молоді є 

вельми актуальним завданням.  

Останнє спонукає до розгортання нових теоретико-

експериментальних досліджень психологічних особливостей 

формування міжстатевих стосунків студентської молоді, 

впровадження результатів яких могло б забезпечити молодій 

людині не тільки відповідну до віку сексуальну поведінку, але й 

спонукати її до внутрішнього пошуку адекватної 

психосексуальної реалізації у майбутньому. 

Таким чином, можна зробити певні висновки: 

1. Кризові процеси сучасного суспільства, пов'язаного з 

депопуляцією населення й кризою інституту сім'ї, безпосередньо 

впливають на міжстатеві стосунки студентської молоді. 

2. Для студентської молоді емоційні контакти й сексуальне 

задоволення все більше стають самодостатніми ціннісними 

орієнтирами. 

3. Сьогоднішня сексуальна освіта, не орієнтована на прийняті 

в суспільстві системи моральних цінностей, з проблеми 

психологічної трансформується в проблему ідеологічну, 

проблему національної безпеки України. 

4. Брак ґрунтовних наукових досліджень з даної проблеми 

спонукає до розгортання нових теоретико-експериментальних 

досліджень із вивчення психологічних особливостей формування 

міжстатевих стосунків студентської молоді. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ 

ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ  

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

 
Ярая Т.А. 

практичний психолог Регіонального центру вищої освіти інвалідів РВНЗ 

«Кримський гуманітарний університет» 

 

У сучасній соціокультурній ситуації особливої уваги набуває 

завдання підготовки фахівців до основних сфер психологічної 

діяльності, особливо до роботи зі студентами з обмеженими 

можливостями. Дослідники та фахівці, що дають оцінку системі 

освіти, наголошують на кризовому стані підготовки сучасних 

практичних психологів. На нашу думку, першочерговим 
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завданням підготовки фахівців є формування психологічної 

готовності до майбутньої діяльності. 

У сучасній психологічній науці існує декілька основних 

підходів до визначення структури та змісту психологічної 

готовності до діяльності, зокрема, професійної: функціональний 

та особистісний. Функціональний підхід розглядає психологічну 

готовність як певний стан психічних функцій, на основі якого 

здобувається оптимальний рівень досягнень діяльності (Ф. Генов, 

Є. Ільїн, А. Пуні, О. Ухтомський та інші). Особистісний підхід 

розглядає психологічну готовність як підготовленість до певної 

діяльності. З цих позицій готовність розуміється як стійке 

ієрархічне утворення особистості, яке включає в себе 

мотиваційний, когнітивний, операційний компоненти (К. Дурай-

Новакова, М. Дяченко, Л. Карамушка, Л. Кандибович, 

О. Лазурський, Н. Левітов, О. Прагнішвілі, О. Проскура, 

В. Сластенін, Д. Узнадзе та інші).  

Психологічна готовність психолога до професійної діяльності 

включає в себе складну багаторівневу систему психічних 

особливостей суб’єкта, що виступають як суб’єктивні умови його 

успішної роботи. Поняття «психологічна готовність до 

професійної діяльності» більш широке, ніж поняття «професійні 

здібності», оскільки включає в себе поряд із здібностями цілий 

ряд інших важливих рис, таких як інтереси, активність, 

схильності, мотивація, самоусвідомлення і самооцінка, окремі 

риси темпераменту і характеру та ін. [1].  

Аналіз досліджень дозволяє стверджувати, що психологічна 

готовність детермінується системою настановлень майбутнього 

практичного психолога. Компоненти структури психологічної 

готовності психолога до професійної діяльності, зокрема до 

роботи зі студентами з обмеженими можливостями, доцільно 

розглядати через ставлення до цієї діяльності або настановлення 

(для ситуаційної готовності), мотиви, знання про предмет і 

способи діяльності, навички та вміння їх практично втілити. 

Структуру психологічної готовності психолога до 

професійної діяльності можна конкретизувати такими 

пов’язаним між собою та взаємообумовленими компонентами: 
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мотиваційним (сукупність мотивів, адекватних цілям та 

завданням діяльності); когнітивним (сукупність необхідних 

знань); операційним (сукупність умінь та навичок практичного 

вирішення професійних завдань); особистісним (сукупність 

значущих для професійної діяльності особистісних якостей). 

Здійснюючи підготовку майбутніх фахівців акцент потрібно 

робити на прийнятті знань, на трансформації цінностей 

повідомлення у власні цінності реципієнта, тому що тільки 

прийняті особою цінності складають основу її активності і 

регулюють індивідуальну поведінку. При цьому, у власну 

систему цінностей можуть бути включені зовнішні орієнтації, 

якщо: це не викликає морально-орієнтаційного дисонансу, 

внутрішнього дискомфорту; зовнішні цінності не суперечать вже 

існуючим в особистісній структурі цінностям; нова орієнтація, 

що виникла в результаті прийняття цінностей, дозволяє 

особистості задовольнити будь-які свої потреби [2]. 

Як вважають деякі дослідники, оптимальними умовами для 

цього можуть бути: включення майбутніх практичних психологів 

в розвивальні ситуації і середовище, яке активує власні задатки і 

здібності; розкріпачення особистості в процесі спілкування; 

реалізація відкритої особистісної позиції; психотерапія станів 

свідомості, психокорекція поведінки; проживання особистісного 

досвіду як початкового, так і наступного, нового; саморегуляція 

переживань і діяльності, що здійснюється; самооцінка студентів і 

т.п. Забезпечення умов, що розвивають особистість, досягається 

різними шляхами, які вміщують елементи соціально-

психологічного тренінгу, інтенсивно-ігрових методів навчання, 

техніки людських взаємовідносин, психотехніки саморегуляції, 

аутотренінгу та інших засобів самоактуалізації, на яких 

відпрацьовуються спеціальні види здібностей, якостей і вмінь 

особистості [3].  

Ми припускаємо, що проведення спецкурсів, спрямованих на 

підготовку майбутніх фахівців до роботи зі студентами з 

обмеженими можливостями, спеціально організований 

психологічний тренінг, а також активні методи навчання, 

включені у навчально-виховний процес професійної підготовки 
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психологів у вищого навчального закладу, будуть ефективним 

інструментом розвитку психологічної готовності до професійної 

діяльності у майбутніх фахівців даного профілю. 

Таким чином, психологічна готовність психолога до роботи 

зі студентами з обмеженими можливостями – це комплекс 

мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей, які 

забезпечують успішну взаємодію психолога з учасниками 

професійної діяльності та ефективність діяльності в цілому. За 

своєю структурою вона являє собою складне, багатоаспектне 

особистісне утворення, яке включає функціонально пов’язані між 

собою та взаємообумовлені компоненти: мотиваційний, 

когнітивний, операційний, особистісний. Формування 

психологічної готовності майбутніх практичних психологів до 

роботи зі студентами з обмеженими можливостями здійснюється 

за допомогою спецкурсів, психологічних тренінгів, активних 

методів навчання. 
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СЕКЦІЯ V 
 

 

Особливості формування 
особистості дітей, підлітків та 
молоді з особливими потребами  
в закладах освіти інклюзивної 
орієнтації 
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ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ – 

ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 
Вакуліна Ю.С. 

студентка факультету соціальної педагогіки та практичної психології 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Сучасний етап інноваційного розвитку суспільства 

відзначається формуванням нового погляду на освіту й на місце 

людини в соціумі. Освіта набуває характеристик загальності, 

доступності, рівності. У цьому контексті актуальною стає 

проблема задоволення освітніх потреб дітей і молоді з 

обмеженими можливостями через впровадження інклюзивної 

освіти. Відповідно до потреб інноваційного розвитку та 

реалізації Конвенції ООН «Про права інвалідів» важливе 

значення має системне вивчення зарубіжного досвіду введення 

інклюзивної освіти у шкільну практику, виявлення й аналіз 

інноваційних механізмів освітньої інклюзії, що допоможе 

суттєво оптимізувати трансформацію вітчизняної освітньої 

системи. 

Інваліди в нашій країні незахищені, їм важко почуватися 

повноцінними членами суспільства через те, що далеко не в 

кожний магазин можна в’їхати в інвалідному візку, влаштуватися 

на роботу. Дитині з особливими потребами надзвичайно важко 

адаптуватися в шкільному середовищі. Заклади не пристосовані 

до інтеграції дитини з обмеженими можливостями в освітнє 

середовище, ще В.О. Сухомлинський наголошував: «Величезних 

духовних сил вимагає від вихователя праця, необхідна для того, 

щоб дитина не тільки жаліла людей, які мають фізичні вади, але 

й свідомо берегла в собі, леліяла крихке почуття  делікатність» 

[2, с. 558]. 

Саме тому, важливе значення для належної інтеграції дитини 

з особливими потребами в суспільство має створення 

спеціальних умов, а саме формування інклюзивної освіти – 

індивідуалізованої системи навчання дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої 

школи за місцем проживання. Інклюзивна освіта передбачає 
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створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і 

можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її 

психофізичного розвитку [3, с. 19]. 

Мета інклюзивної освіти полягає у розбудові інклюзивного 

суспільства, що дозволяє кожному, незалежно від віку й статі, 

етнічної належності, здібностей, наявності або відсутності 

особливостей у розвитку, брати участь у житті суспільства й 

робити свій внесок в його розвиток. У такому суспільстві 

особистість поважають та цінують [3, с. 61].  

Інклюзивне навчання слід розуміти як комплексний процес 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з 

особливими освітніми потребами шляхом їх навчання у 

загальноосвітніх закладах на основі застосування особистісно-

орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних 

особливостей. Слід зазначити, що серед пріоритетних завдань 

інклюзивного навчання є розробка та запровадження 

інклюзивних освітніх технологій у контексті формування 

інклюзивного підходу й моделей надання спеціальних освітніх 

послуг дітям з особливими потребами, у тому числі з 

інвалідністю [4, с. 168]. 

У цьому контексті постає необхідність розробки особистісно-

орієнтованих індивідуальних планів і програм, методичних 

рекомендацій щодо належної організації інклюзивного навчання 

та комплексної реабілітації, критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів у межах освітньої інклюзії, забезпечення 

навчальних закладів необхідною матеріально-дидактичною 

базою, що дозволяє здійснювати інклюзивне навчання [4, с. 169].  

Розбудова системи інклюзивної освіти в Україні потребує 

подолання соціальних, організаційних, адаптивних перешкод 

через формування державної стратегії інклюзивної освіти, 

розробки фінансових механізмів її утримання, оновлення 

системи професійної підготовки вчителя, підвищення рівня 

спеціальної педагогічної освіти батьків і громадськості, розробку 

методичних прийомів і технологій освітньої інклюзії, адаптацію 

шкільних приміщень відповідно до потреб дітей з особливими 

освітніми потребами, створення інклюзивної школи [5, с. 204].  
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На даний час інклюзивна школи на етапі впровадження. Та 

незважаючи на це в Україні є кілька шкіл в яких вчаться діти-

інваліди. Одна з них – Бердичівська загальноосвітня школа № 5, 

що на Житомирщині. При ній діє Естрадно-циркова студія 

«Жанр», яка ставить за мету навчити особливих дітей цінувати 

себе такими, які вони є. Діяльність студії спрямована на 

реалізацію творчого потенціалу дітей з обмеженими 

можливостями. Деякі артисти мають ушкоджені дихальні шляхи, 

у інших – вроджена глухота, одна дівчинка народилася без кисті 

руки. Але це не завадило вихованцям виборювати нагороди у 

найпрестижніших змаганнях. Студія працює за принципом 

«Замість обмежених можливостей – надзвичайні здібності». Діти 

мають змогу займатися у студії починаючи з першого класу і до 

закінчення школи. Вихованці наполегливо займаються кожного 

дня, після основних занять. Дітей з особливими потребами 

готують до різноманітних виступів на цирковій арені. Програми 

тренувань адаптовані до вікових та психофізичних потреб дітей. 

Ефективності роботи студії прияє співпраця з фахівцями, що 

надають спеціальні послуги відповідно до різних освітніх потреб 

дітей.  

Спільні зусилля не лише вчителів та персоналу закладу, а й 

батьків, членів родини, однолітків сприяють створенню 

позитивного клімату у шкільному середовищі, що позитивно 

впливає на дітей. 

Хоча інклюзивні школи забезпечують сприятливі умови для 

досягнення рівних можливостей і повної участі дітей з 

особливими освітніми потребами у житті навчального закладу та 

громади, та для їх ефективної діяльності необхідні спільні 

зусилля не лише вчителів і персоналу школи, а й батьків, членів 

родин, однолітків.  

В Естрадно-цирковій студії «Жанр» навчання та виховання 

проводиться на основі загальних ідей інклюзивної школи. Це 

забезпечує навчання та розвиток дітей з обмеженими 

можливостями в умовах загальноосвітньої школи. 

Отже, формування інклюзивної освіти має важливе значення 

для процесу адаптації дитини з обмеженими можливостями в 
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шкільне середовище, для змінення стереотипу та ставлення до 

таких людей у суспільстві. Це перший крок на шляху 

взаєморозуміння, доброзичливості та підтримки цих дітей. 
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ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК СПОСІБ ДОПОМОГИ 

ДІТЯМ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
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кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних 

технологій Університету «Україна» 

 

Система освітніх закладів будь-якої країни є провідним 

фактором соціалізації молодої особистості. Головною метою 

діяльності навчально-виховних закладів є адаптація до існуючих 

цінностей та потреб суспільства. Необхідність впровадження 

нових форм роботи з дітьми з особливими потребами в умовах 

загальноосвітніх закладів пов’язана не лише із щорічним 

збільшенням кількості народжуваності таких дітей та їх 

становищем у суспільстві (ізоляція від однолітків, обмеження в 

спілкуванні та інших видах діяльності), але й зумовлена 
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недостатністю реалізації на практиці залучення дітей з 

особливими потребами в повноцінний процес навчання поряд з 

іншими дітьми. 

Проблема спільного навчання дітей з порушеннями у 

розвитку як явище є актуальною, хоча й не новою для нашої 

держави. Інша справа, що вона мала стихійний характер і 

здійснювалася здебільшого в індивідуальній формі без 

відповідного забезпечення. Як зазначає А. Колупаєва, на 

сучасному етапі в Україні відкриваються перспективи змін у 

системі спеціальної освіти, пов’язані з новим ставленням до дітей 

з особливими потребами, розв’язанням завдань їхньої інтеграції 

[1; 2].  

Політика в Україні стосовно навчання цієї категорії дітей 

визначається Конституцією України (ст. 46, 53, 49), Державною 

національною програмою «Освіта (Україна ХХІ століття)», 

Законом України «Про освіту», Законом України «Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», 

Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні», Законом України «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні», Постановою Кабінету міністрів України «Про 

схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-

інвалідів», Концепцією стандартів освіти осіб з вадами слуху та 

багатьма іншими документами. 

Головним завданням діяльності загальноосвітніх закладів 

України є створення таких економічних, психологічних та 

соціально-педагогічних умов, які б сприяли внутрішньому 

самовдосконаленню дитини з особливими потребами. З цією 

метою в нашій державі розпочато реорганізацію всієї системи 

освіти в інклюзивну, починаючи з дошкільної і закінчуючи 

професійно-технічною і вищою освітою. Інклюзивна форма 

навчання є визнаною в багатьох країнах світу і забезпечує 

безумовне право кожної дитини навчатись в загальноосвітньому 

закладі за місцем проживання із створенням усіх необхідних для 

цього умов. 
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Перша масова спроба створення інклюзивних класів (де 

разом навчаються всі діти, незалежно від їхніх можливостей, 

здібностей, соціального та економічного стану, походження 

тощо) була зроблена в середині 60-х років ХХ століття у США у 

зв’язку з реалізацією проекту «Головний старт»– широкої 

освітньої та медичної програми для дошкільнят та їхніх батьків 

[3]. На сьогоднішній день спільне навчання дуже поширене в 

Європі. Таким є соціальне замовлення суспільства і держави, які 

досягли певного рівня економічного, культурного, правового 

розвитку. В Німеччині та Данії, наприклад, проблема залучення 

дітей з особливими потребами до масових освітніх закладів 

розглядалась вже в 40-і роки ХХ століття. Урядами таких країн, 

як Австрія, Швеція, Бельгія, Голландія, Італія, Данія, Німеччина, 

Англія та США, було прийнято ряд законодавчих актів, які 

закріплюють право людей з відхиленнями розвитку на освітню 

інтеграцію [4].  

В останні десятиріччя до дошкільних освітніх закладів у 

всьому світі почали залучати дітей з особливими потребами. 

Групи, у яких разом виховуються і навчаються всі діти, 

незалежно від їхніх можливостей, здібностей, соціального та 

економічного стану, походження тощо називаються класами 

залучення або інклюзивними класами [5, с.78-79].  

Нормативно-правовим документом, який засвідчує розпочату 

в Україні модернізацію освітньої галузі у напрямі інклюзивної 

освіти є наказ Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 

роки» (від 11.09.2009 р.), який визначає необхідність 

запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах з метою здобуття якісної освіти та інтеграції 

в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного або 

розумового розвитку [6].  

Наступним кроком у впровадженні інклюзивного навчання в 

загальноосвітніх закладах нашої держави стало прийняття 

Концепції розвитку інклюзивної освіти (від 01.10.2010 р.), що 

спрямована на виконання вимог міжнародних нормативно-
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правових документів, ратифікованих Україною. Метою 

затвердження Концепції є: формування нової філософії 

суспільства (позитивного ставлення до дітей та осіб із 

порушеннями психофізичного розвитку та інвалідністю); 

створення умов для реалізації державної політики забезпечення 

конституційних прав і гарантій дітям з особливими освітніми 

потребами у сфері освіти; удосконалення системи освіти та 

соціальної реабілітації дітей із порушеннями психофізичного 

розвитку, зокрема з інвалідністю, через упровадження 

інноваційних технологій, зокрема інклюзивного навчання, з 

використанням адаптованого міжнародного досвіду [7]. 

Звичайно, існує ряд труднощів у впровадженні інклюзивного 

навчання у вітчизняних загальноосвітніх закладах. Вітчизняні 

науковці А. Обухівська, Т. Ілляшенко, І. Луценко зазначають, що 

найнеобхіднішим є вибір самої школи, яка  готова до процесу 

інклюзії як фізично (створення умов для забезпечення дитині з 

особливими потребами безбар’єрного простору), так і 

професійно (професіоналізм педагогічного колективу, психолого-

педагогічний супровід учнів з особливими потребами, розробка 

системи оцінювання навчальних досягнень цих учнів тощо). 

Інклюзія – надзвичайно складне питання, яке вирішувати треба 

обережно і послідовно, щоб не дати дітям з особливими 

потребами потрапити до загальноосвітніх шкіл без необхідної 

допомоги й підтримки. Прийнявши дитину з особливими 

освітніми потребами до школи, остання бере на себе дуже велику 

відповідальність і певні зобов’язання: необхідно вивчити потреби 

цієї дитини, її можливості і, звичайно ж, захворювання, яке вона 

має. Тоді відповідно до її індивідуальних потреб необхідно 

адаптувати або навчальні матеріали, або програмові. Але 

найважливішим питанням тут постає командна взаємодія усіх 

фахівців, які працюють з дитиною з особливими потребами для 

створення індивідуального плану її навчання в школі [8].  

Таким чином, проведений аналіз вітчизняного та зарубіжного 

досвіду організації навчання дітей з особливими потребами 

засвідчив, що на сучасному етапі розвитку відбувається 

модернізація освітньої галузі у напрямі інклюзивної освіти, що 
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вимагає створення атмосфери безпеки, у якій відсутнє зовнішнє 

оцінювання. Тільки за таких умов дитина з особливими 

потребами зможе реалізувати власні запити, досягнути 

поставлених цілей та гнучко адаптуватися в суспільстві. 
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РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Видиш М.М. 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки 

Хмельницького національного університету 

 

Соціальна реабілітація дітей з особливими потребами – це 

складний процес, що потребує переорієнтації, і насамперед – у 

напрямі розробки методології і методики соціально-педагогічної 

та психологічної моделі соціальної роботи. Специфіка такого 
підходу викликає необхідність суттєвих змін у ставленні до дітей 

з особливими потребами, які потребують не тільки матеріальної, 

фінансової, гуманітарної підтримки і заходів реабілітації 

(медичної, професійної, соціально-побутової), а й належних умов 

для актуалізації своїх здібностей, розвитку особистих якостей і 

потреб у соціальному, моральному і духовному 

самовдосконаленні [1, с. 93]. 

Реабілітація дітей з особливими потребами має свої 

особливості, оскільки вона повинна забезпечувати, враховуючи, 

що мова йде про зростаючий організм, розвиток усіх систем і 

функцій, попереджувати затримку у рості та розвитку. Тому 

організація процесу соціальної реабілітації має базуватися на 

ряді принципів. В організації соціально-реабілітаційної практики 

принципи відображають основні вимоги, що пред'являються до 

соціально-реабілітаційної діяльності і визначають її організацію, 

зміст, форми ті методи реабілітаційного впливу. У соціально-

реабілітаційній діяльності можна виділити наступні основні 
принципи [2, с. 55-57]: 

- принцип гуманістичного спрямування соціально-

реабілітаційного процесу, що передбачає необхідність поєднання 

цілей суспільства та особистості. Реалізація цього принципу 

потребує підпорядкуванню всього соціально-реабілітаційного 

процесу формуванню особистості дитини-інваліду, орієнтованої 

на її гідності; 
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- принцип опору на провідну діяльність. В його основу 

покладено ідею, що процес соціальної реабілітації на різних 

вікових етапах дитини повинен відповідати провідній діяльності, 

що є характерною для кожного вікового етапу (гра, навчання, 

спілкування) і психологічним можливостями та обмеженнями, 
що пов’язані з віковими особливостями (самооцінка, 

самосвідомість тощо); 

- принцип навчання діяльності передбачає в свою чергу 

активізацію дітей з особливими потребами з метою оволодіння 

ними різноманітних видів діяльності, починаючи від 

найпростішої предметно-практичної діяльності переходячи до 

складних дій в пізнавальній сфері. Тобто у дітей з особливими 

потребами повинні бути сформовані вміння контролю та 

самоконтролю, оцінки та самооцінки; 

- принцип опору на позитивні та сильні сторони особистості 

дитини. У кожній дитині, навіть якщо віна має значні проблеми 

розвитку, є потяг до морального самовдосконалення. Якщо 

дитина з особливими потребами, при оволодінні новими 

формами поведінки та діяльності, досягненні позитивних 

результатів, вона переживає радість, що укріплює впевненість у 

своїх власних силах, прагнення до подальшого росту. А також 
принцип психологічної комфортності передбачає створення в 

соціально-реабілітаційному процесі довірливої, стимулюючої 

активності дитини з особливими потребами атмосфери, з опорою 

на внутрішні мотиви, а також на мотивацію успішності. 

Ґрунтуючись на даних принципах при організації і 

безпосередньої реалізації соціальної реабілітації нами 

розроблено правила реабілітаційного процесу: 

1. Ставитися до дитини з особливими потребами як до такої, 

що вимагає спеціального навчання, виховання та догляду. 

2. На основі спеціальних рекомендацій, порад та методик 

поступово i цілеспрямовано: навчати дитину альтернативних 

способів спілкування; навчати основних правил поведінки; 

прищеплювати навички самообслуговування; розвивати зорове, 

слухове, тактильне сприйняття; виявляти та розвивати творчі 

здібності дитини. 
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3. Створювати середовище фізичної та емоційної безпеки: 

позбавитися небезпечних речей та предметів; вилучити 

предмети, що викликають у дитини страх та інші негативні 

емоційні реакції; не з’ясовувати у присутності дитини стосунки, 

особливо з приводу її інвалідності та проблем, пов’язаних з нею. 
4. Рідним та людям, що знаходяться в безпосередньому 

контакті з такою дитиною, потрібно: сприймати її такою, якою 

вона є; підтримувати і заохочувати її до пізнання нового; 

стимулювати до дії через гру; більше розмовляти з дитиною, 

слухати надавати дитині можливості вибору (в їжі, одязі, 

іграшках, засобах масової інформації тощо); не піддаватися всім 

примхам вимогам дитини; не вимагати від неї того, чого вона не 

здатна зробити; не боятися кожну хвилину за життя дитини. 

Основою для організації і проведення соціальної реабілітації 

має бути програма реабілітації дітей з особливими потребами. 

Вона розробляється командою фахівців (лікарі, соціальні 

працівники, соціальні педагоги, психологи) разом з батьками.  

Програма може розроблятися на півроку, на рік, все залежить 

від віку та умов розвитку дитини. Соціальний педагог обговорює 

періодично з батьками досягнуті результати, успіхи i невдачі, 

разом аналізують всі незаплановані події, які відбулися за період 
реалізації програми. Лише після цього команда спеціалістів 

розробляє програму реабілітації на наступний період. 

Програма реабілітації передбачає не лише сприяння розвитку 

дитини, але й набуття батьками спеціальних знань, психологічну 

підтримку сім’ї, допомогу сім’ї щодо можливості відпочити, 

відновлення сил тощо. У ході реалізації програми періодично 

проводиться моніторинг, регулярне відстеження ходу подій, у 

разі потреби соціальний педагог сприяє батькам у подоланні 

труднощів, ведучи переговори з потрібними спеціалістами, 

представниками установ, роз’яснюючи права дитини i сім’ї. 

Однією із важливих особливостей реабілітаційної програми має 

бути: наявність мiждисциплiнарної команди спеціалістів, а не 

ходіння батьків по різних установах; участь батьків у процесі 

реабілітації що є найбільш складною проблемою; увага 

спеціалістів спрямовується як на дітей, так i на батьків; 
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налагодження партнерства у реабілітації дітей з особливими 

потребами [3, с. 204-205]. 

Таким чином, соціальна реабілітація організовується з метою 

найбільш повного розвитку у дитини з особливими потребами, 

духовних і фізичних сил шляхом використання її збережених 
функцій, виникаючих потреб та інтересів, її особистісної 

активності та створення відповідних внутрішніх та зовнішніх 

умов, в яких вони можуть найбільш повно проявлятися та 

розкриватися. Така організація соціальної роботи базується на 

ряді вищевикладених принципів, яких мають дотримуватися усі 

суб’єкти соціальної роботи щодо дітей з особливими потребами, і 

на їх базі має формуватися державна допомога таким дітям та їх 

родинам. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

В СТУДЕНТСЬКИХ АКАДЕМІЧНИХ ГРУПАХ 

ІНТЕГРОВАНОГО ТИПУ 
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Проблема удосконалення системи навчання, виховання та 

соціальної адаптації студентів із порушенням психофізичного 

розвитку є актуальною проблемою усіх країн світу та важливим 

показником розвитку суспільства. 

У вищому навчальному закладі інтегрованого типу, де 

навчання має здійснюватися із урахуванням фізичних 

можливостей студентів, їх психічної, інтелектуальної і духовної 

зрілості, особливої актуальності набуває розвиток у майбутніх 

фахівців соціальної сфери гуманного, турботливого й 

милосердного ставлення до людей із особливими освітніми 

потребами. 

Виховна робота із студентською молоддю – важлива 

складова освітнього процесу, покликана сприяти всебічному 

розвитку особистості студентів, формувати гуманістичний і 

демократичний світогляд, високу культуру та високі моральні 

якості, виховувати їх громадянську позицію та патріотичні 

почуття. Виховання студентства – це також процес, 

зорієнтований на проблеми пов'язані зі специфікою вищого 

навчального закладу, а саме на формування продуктивних 

стосунків студента з особливими потребами з оточуючими для 

попередження їх дезадаптації у студентському колективі. 

Особливе місце в організації виховного процесу вищої школи 

відводиться розв'язанню завдань професійного виховання, метою 

якого є формування у студентів поваги до обраної спеціальності, 

вироблення необхідних для неї рис, умінь і навичок, розвиток 

творчого потенціалу майбутнього фахівця. 

Реалізація виховної роботи у студентських групах 

здійснюється через інститут кураторів. Куратор студентської 

групи – це наставник і організатор, вихователь і консультант для 
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студентів групи. Це управлінська ланка, яка взаємодіє з іншими у 

системі позааудиторної виховної роботи і забезпечує її 

організацію на рівні студентської академічної групи. Саме 

куратори можуть стати ефективними посередниками між 

суб'єктами освітнього-виховного процесу. 

Поєднуючи в своїй роботі викладацькі та виховні функції, 

куратор має можливість забезпечити цілісність освітнього 

процесу, створивши систему тих специфічних 

взаємокомунікацій, що становлять собою соціальну ситуацію 

гармонійного професійно-особистісного розвитку майбутніх 

фахівців. 

Для досягнення результативності виховного процесу важливо 

враховувати наступні умови: формування моральності 

особистості відбувається на основі діяльності людини та її 

спілкування з оточуючими; співвіднесення зовнішніх впливів із 

індивідуальними особливостями особистості; знання джерел і 

рушійних сил самовизначення особистості. 

Куратор виконує наступні функції: діагностичну, 

прогностичну, посередницьку, охоронно-захисну, превентивну, 

евристичну, організаторську, мобілізуючу, аналітичну, 

комунікативну. 

Метою виховної роботи куратора є згуртування групи. Для 

цього в групі необхідно проводити різноманітні заходи, в 

організації яких повинні брати участь усі студенти.  

Виховна робота має бути організована диференційно, 

враховуючи особливості різних категорій студентів, їх життя та 

побуту, поєднання масових, групових, індивідуальних форм та 

засобів виховання. 

Серед основних форм виховної роботи кураторів є 

кураторські години, які можуть проводитися у вигляді бесід, 

"круглих столів", дискусійних клубів, інших заходів виховного 

впливу в студентських аудиторіях і гуртожитках (із залученням 

фахівців різного профілю); культпоходів історичними місцями 

рідного краю, до музеїв, картинних галерей, на виставки, до 

театрів; індивідуальна виховна робота зі студентами з 

урахуванням їх індивідуальних особливостей.  
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Рекомендації кураторам щодо проведення виховної роботи в 

академічних групах інтегрованого типу: 1) створення психолого-

педагогічних умов для забезпечення особливого підходу до 

студентів з фізичними обмеженнями із врахуванням специфіки 

хвороби, вади, психологічного стану, психологічних чи 

соціальних проблем; 2) дотримання правил спілкування із 

студентами відповідно до різних нозологій; 3) забезпечення 

рівних можливостей для студентів з обмеженими 

психофізичними можливостями та студентів норми; 

4) проведення виховних заходів, спрямованих на виховання 

духовно-моральних цінностей у студентів з фізичними 

обмеженнями, розвиток їхніх комунікативних та організаційно-

діяльнісних здібностей; 5) вивчення індивідуальних 

психологічних особливостей кожного; 6) створення умов для 

реалізації інтересів і життєво необхідних потреб молодих людей 

з особливими потребами шляхом організації дозвілля; 

7) формування позитивної «Я-концепції» студента; 8) сприяння 

виробленню у студентів цієї групи навичок співробітництва, 

колективної взаємодії, позитивного вирішення конфліктних 

ситуацій тощо; 9) виховання в студента з особливими потребами 

самостійності, навичок самообслуговування, культурної 

поведінки. 

Отже, за умов створення інтегрованого виховуючого 

середовища за принципами співжиття, співтворчості, 

спрямованого на подолання соціальної ізоляції, організація 

виховної роботи у навчальний та позанавчальний час, сприяє 

освітній та соціальній інтеграції студентів з обмеженими 

фізичними можливостями й студентами норми. 
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Емоційна складова внутрішньої картини мовленнєвого 

дефекту є прояв дії механізмів, що забезпечують контроль за 

ступенем адаптації особистості до наявної ситуації. Вона 

визначається тим, наскільки конкретна ситуація дозволяє 

реалізувати життєві цінності суб'єкта, відповідає задоволенню 

його потреб. Як програма адаптивної поведінки внутрішня 

картина дефекту формується під впливом ціннісних утворень 

особистості, які відіграють ключову роль у її становленні. 

Емоції виявляються у формі різних переживань, серед них 

особливе місце займає тривога, від якої залежить успішність 

різних видів діяльності людини. Наслідки тривоги змінюються в 

залежності від її ступеня та складності діяльності. Мовлення 

особливо чутливе до впливу тривоги. Крім того, одні люди 

схильні проявляти тривогу завжди і скрізь, інші виявляють її 

лише час від часу, залежно від обставин [1]. 

Одне з найбільш значущих особистісних проявів будь-якої 

форми психічної дезадаптації – тривожність. Це інтегральне 
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неспецифічне суб'єктивне відображення неблагополуччя 

особистості. Виділяють два основних види тривожності. 

Перший – так звана ситуативна тривожність, тобто 

породжена деякою конкретною ситуацією, яка об'єктивно 

викликає занепокоєння. Такий стан може виникнути у будь-якої 

людини в передчутті можливих неприємностей і життєвих 

ускладнень. Цей стан цілком нормальний, він навіть грає свою 

позитивну роль, будучи своєрідним мобілізуючим механізмом, 

який допомагає людині серйозно і відповідально підійти до 

вирішення виникаючих проблем.  

Другий вид – так звана особистісна тривожність, коли 

людина схильна до постійної тривоги в самих різних життєвих 

ситуаціях, в тому числі і в таких, які об'єктивно до цього ніякого 

відношення не мають. Цей вид тривожності характеризується 

станом несвідомого страху перед невизначеним відчуттям 

загрози, готовністю сприйняти будь-яку подію як несприятливий 

і небезпечне [2]. 

Добре відомо, що уявлення людини про свою хворобу, 

тривожність з приводу свого дефекту, особливо сформовані в 

цілісну концепцію, істотно впливають на її характер і поведінку. 

У разі мовленнєвих розладів, переживання хворого носять досить 

різноманітний характер. 

У осіб з порушеннями мовлення часто спостерігаються 

патологічні риси невротичного кола: замкнутість, негативізм, 

невпевненість у собі, напружений стан, підвищена дратівливість, 

образливість, сльозливість і т.п. Іноді люди користуються 

мовленням лише в емоційно забарвлених ситуаціях. Через 

побоювання помилитися і викликати глузування вони 

намагаються уникати ситуацій, що вимагають вживання 

мовлення, а якщо це не вдається, краще використовувати жести. 

Результати досліджень показали, що в середньому рівень 

психологічних захистів осіб з мовленнєвими дефектами помірно 

підвищений у порівнянні з тими, у кого немає мовленнєвої 

патології. При цьому у дорослих вираженість захистів більше, 

ніж у дітей, що відповідає загальній картині наростання 

психічних реакцій з віком. 
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Відомо, що у навчанні осіб з мовленнєвими порушеннями не 

достатньо враховуються психологічні аспекти проявів 

тривожності. Відмічається зниження активності таких осіб у 

навчальному процесі, їх невміння оцінювати і співвідносити свої 

можливості з вимогами соціуму, що зрештою негативно 

позначається на виборі ними життєвих стратегій. У сучасній 

загальній та спеціальній психології недостатня увага 

приділяється вивченню тривожності особистості з мовленнєвими 

дефектами, а також можливостям їх особистісного 

самовизначення, що передбачає необхідність звернення до 

досягнень науки, які сприяють розвитку особистості [3]. 

Відчуття власної недосконалості – нормальні людські 

почуття. Але людина починає боротися з цими почуттями, вони 

штовхають її до того, щоб розвинути свої можливості, досягти в 

чомусь досконалості. Це рушійна сила розвитку. Відчуття 

власної неповноцінності породжує боротьбу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФОРМІЗМУ ТА КОНФОРМНОСТІ 

ЯК ВПЛИВУ НА ГРУПОВУ БІЛЬШІСТЬ 

 
Кожушко О.О. 

заступник завідувача кафедри правознавства Хмельницького інституту 

соціальних технологій Університету «Україна» 

 

Термін «конформізм» походить від лат. conformo – робити 

подібним, відповідним, пристосовуватися, погоджуватися. У 

математиці використовується поняття «конформне відображення 

фігур», тобто ситуація, коли фігура, яка відображується, подібна 

за своєю структурою та властивостями до оригіналу. 

У загальному плані конформізм визначається як пасивне, 

пристосовницьке прийняття групових стандартів у поведінці, 

безапеляційне визнання існуючих порядків, норм і правил, 

безумовне схиляння перед авторитетами. У такому визначенні 

конформізм може означати три різні, хоч зовні подібні між 

собою явища [1, c. 239]: 

1) вираження відсутності у людини власних поглядів, 
переконань, слабкості характеру, пристосування; 

2) вияв однаковості у поведінці, згоди особистості з 

поглядами, нормами, ціннісними орієнтаціями більшості 

оточуючих людей; 

3) результат тиску групових норм на індивіда, який внаслідок 

цього тиску починає діяти, думати, відчувати подібно до інших 

членів групи. 

У працях, присвячених дослідженню цієї проблеми, як 

тотожні поняттю «конформізм» інколи використовуються 

поняття «конформна поведінка» та «конформність». 

Зважаючи на те, що конформізм є ширшим соціально-

психологічним явищем, у конкретних дослідженнях необхідно 

вести мову про конформну поведінку та конформність. При 

цьому мається на увазі, що конформна поведінка – це ситуативна 

поведінка індивіда в умовах конкретного групового тиску 

(впливу) – реального чи лабораторного. Конформність можна 

визначити як особливість чи властивість індивіда, яка 
виявляється у його схильності піддаватися реальному чи уявному 
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тискові групи. Ця поступливість знаходить свій вияв у зміні його 

поглядів та поведінки відповідно до точки зору більшості.  

Більшість дослідників вважають, що конформність – явище 

неоднозначне в першу чергу тому, що саме факт поступливості 

індивіда далеко не завжди свідчить про справжні реальні зміни в 
його сприйманні. Зрештою, це проблема відповідності 

вербальної реакції реальній поведінці. Вони формулюється таким 

чином: чи змінюється думка внаслідок того, що індивід 

переконався в чомусь, тобто чи відбулися зміни його когнітивної 

структури, чи він лише демонструє зміни. Адже причиною 

останнього може бути небажання конфліктувати, прагнення 

зберегти гарні стосунки з членами групи тощо. Перший варіант 

поведінки одержав назву раціоналістичного, другий – 

мотивованого. 

В.Є. Чудновський виокремлює два типи конформної 

поведінки – внутрішнє і зовнішнє підпорядкування індивіда 

групі. Зовнішнє підпорядкування виявляється, по-перше, у 

свідомому пристосуванні до думки групи, яке супроводжується 

гострим внутрішнім конфліктом, і, по-друге, у свідомому 

пристосуванні до думки групи без яскраво вираженого 

внутрішнього конфлікту. Внутрішнє підпорядкування полягає в 
тому, що частина індивідів сприймають думку групи як свою 

власну і підтримують її не тільки в конкретній ситуації, а й за її 

межами. Йдеться про [2, c. 159]: 

а) бездумне прийняття правильної думки групи на тій 

підставі, що «більшість завжди права»; 

б) прийняття думки групи через вироблення власної логіки 

пояснення здійсненого вибору. 

Більшість людей піддатливі груповому тиску і впливу, а її 

міра варіює в різних ситуаціях. Міра конформності – це міра 

підпорядкування групі в тому випадку, коли протиставлення 

думок суб'єктивно сприймалося індивідом як конфлікт. 

Однак можна виокремити об'єктивні чинники, що 

визначають міру конформності людини у групі. По-перше, це 

характеристика самого індивіда, який піддається груповому 

тиску – стать, вік, національність, інтелект, тривожність, 
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навіюваність тощо. Жінки конформніші, ніж чоловіки, у 

молодшому віці (до 15-16 років) конформність вища, ніж у 

старшому. 

У сфері пізнавальних функцій конформні особи виявляють 

менший інтелект, ніж незалежні. Для них характерні 
догматичність, стереотипність мислення, нечіткість думки. У 

сфері мотивації та емоційних функцій конформні особи 

демонструють недостатню силу характеру, невміння володіти 

собою у стресових ситуаціях. У сфері самосвідомості вони 

характеризуються певним комплексом неповноцінності, 

заниженою самооцінкою. У стосунках з іншими людьми їм більш 

властиві авторитарність, занепокоєність думкою про них інших 

людей. 

По-друге, це характеристики групи, яка є джерелом тиску: 

величина групи, міра одностайності, наявність членів групи, які 

відхиляються від загальної думки. 

Третім чинником, що визначає міру конформності, 

виступають особливості взаємозв'язку індивіда і групи (статус, 

прихильність до групи, рівень її референтності). 

Конформна поведінка виникає тільки у разі конфлікту 

(реального чи уявного) між індивідом та групою. Можливість 
появи конфліктної ситуації пов'язана з розбіжністю думок чи 

позицій індивіда і групи. Побоювання індивіда залишитися 

наодинці, в ізоляції призводить до того, що він приймає точку 

зору групи.  

Конформна поведінка виникає тільки в ситуації тиску 

(впливу) групи. При цьому важливим є те, що цей тиск 

здійснюється не як пряма погроза, а саме як психологічна – через 

оцінки, спільну думку, образливий жарт тощо. 

Важливою і дискусійною є проблема оцінки конформності. 

Частина дослідників вважають конформність негативним 

явищем, тлумачать його як свідоме пристосування, навіть радше 

пристосовництво до існуючої дійсності. Інші, навпаки, 

розглядають цей феномен як реальність людських взаємин, 

відзначаючи при цьому не тільки негативні, а й позитивні риси 

конформності. 
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Правомірною, на нашу думку, є і точка зору, згідно з якою 

конформність до групових норм розглядається як позитивний, а в 

інших – як негативний чинник функціонування групи. 

Дотримування деяких встановлених норм, стандартів поведінки 

важливе, а іноді й просто необхідне для здійснення ефективних 
групових дій, зокрема в екстремальних ситуаціях. В окремих 

випадках конформність може мати своїм результатом навіть 

альтруїстичну поведінку або поведінку, яка узгоджується з 

моральними критеріями самої особистості. 
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ОСОБИСТІСНА ЗРІЛІСТЬ СТУДЕНТІВ З 

ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ  

В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 
Кондратюк С.М. 

старший викладач кафедри психології Хмельницького інституту соціальних 

технологій Університету «Україна» 

 

У вітчизняній психології проблема особистості та її 

зростання представлена концепціями К. Абульханова-Славської, 

Л. Анциферової, Б. Братуся, О. Асмолова, І. Беха, Л. Божович, 

М. Боришевського, С. Максименка, Т. Титаренко та ін. 

Особистість – це людина, яка живе і діє в певних суспільно-

історичних умовах, посідає певне місце в суспільстві і 

характеризується свідомістю. В особистості немовби 

концентруються особливості суспільства, основні його риси. 
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Тому зрозуміти життя особистості з особливостями 

психофізичного розвитку можна, тільки розглядаючи її у 

конкретних умовах, в діяльності та стосунках з одногрупниками, 

аналізуючи її соціальний статус та місце в суспільних 

відносинах.  

Аналіз наукових даних, що наведений у роботах Б. Ананьєва, 

Л. Виготського, В. Джеймса, О. Ковальова, Г. Костюка, 

О. Леонтьєва, В. Мясищева, К. Платонова, С. Рубінштейна, 

3. Фрейда та інших психологів, свідчить про необхідність 

визначення особистості як складної системи, в якій 

диференціюються та інтегруються різноманітні психічні якості. 

Вони формуються в індивіда під впливом соціальних факторів 

протягом тривалого часу в умовах здійснення власної діяльності 

та спілкування з іншими людьми. Зважаючи на це, особистість 

дійсно можна розглядати як "систему систем", на що вказував у 

свій час Г. Костюк. 

Особистість, як і усе специфічно людське в психіці людини, 

формується шляхом засвоєння, чи привласнення, індивідом суспільно 

виробленого досвіду. Досвід, що має безпосереднє відношення до 

особистості, – це системи уявлень про норми і цінності життя людини: 

про його загальну спрямованість, систему поведінки, ставлень до 

інших людей, до себе, до суспільства в цілому і т.п.  

Критерій особистісної зрілості П. Гальпєрін виділяє 

відповідальність особи за свої вчинки. Є. Донченко стверджує, 

що однією з провідних етичних характеристик особи є властиве 
їй відчуття відповідальності за те, що з нею відбувається, за 

життєдіяльність в цілому, за те, наскільки вона самостійна у 

власній життєтворчості [1].  

Залежно від самостійності виділяють дві групи особистостей, 

а саме: інтернали, які намагаються бути відповідальними, 

пояснювати власними індивідуальними властивостями, 

поведінкою, все що відбулося з ними у даній ситуації. Вони 

беруть усю відповідальність на себе, характеризуються такими 

особливостями, як послідовність, впевненість, витриманість. 

Екстернали у складній ситуації впевнені, що боротися не 

потрібно, адже винними у їхніх негараздах оточуючі (інші люди, 
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навколишнє середовище). Для них характерна тривожність, 

підозрілість, агресивність, авторитарність. 

При характеристиці особистостей Донченко Є. виділяє такий 

показник, як гнучкість, адаптивність поведінки: «достатньо 

високий рівень особистісної зрілості припускає вихід за межі 
власне рольової поведінки з її неминуче шаблонними реакціями, 

з необхідністю гри за певними правилами, з більш чи менш 

чітким орієнтуванням на прийнятий стандарт [1].  

Розвиток людини як особистості зумовлений не лише 

спрямованістю та формами організації виховних впливів, але як 

вона активно сприймає дані впливи. 

Особистість стає схожою на вулик, бджолиний рій, який 

ніколи не є сталим. Він завжди видозмінюється, модифікується 

[2]. 

На думку А. Асмолова, критерієм особистісної зрілості може 

виступати «здійснення людиною вільного особистісного вибору» 

[3]. 

Таким чином, інклюзивні колективи забезпечують студенту з 

особливостями психофізичного розвитку усвідомлення 

функціональної значимості у процесі інтеграції у навчальне 

середовище, спроможність зайняти належне місце у 
студентському колективі [4]. ВНЗ створює спеціальну 

активність, спрямовану на процес освоєння спеціальної сфери 

суспільного досвіду, в результаті якого відбувається формування 

нових мотивів і потреб, їхнє перетворення, супідрядність і т.п. 

Даний процес завжди емоційно наповненим, часто суб’єктивно 

творчим. Розвиток студента із особливостями психофізичного розвитку 

відбувається як у внутрішньому просторі особистості, так і в просторі 

зв’язків індивіда з іншими людьми.  

Завдяки ефективним механізмам утворення мети, домінуючої 

або вираженої альтруїстичної спрямованості особистості, 

прийняття на себе відповідальності за події свого життя студент з 

особливостями психофізичного розвитку здатний до 

особистісного зростання. 
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Підлітковий вік є перехідним періодом від дитинства до 

юності, від незрілості до зрілості. Ця особливість проявляється у 

фізичному, розумовому, моральному, соціальному та духовному 

розвитку особистості. Якісні зміни, що відбуваються в 

інтелектуальній та емоційній сферах особистості підлітка 

(інтенсивний, нерівномірний розвиток і ріст організму, 

особистісні новоутворення та ін.), породжують новий рівень його 

самосвідомості, потребу в рівноправному і довірливому 

спілкуванні з ровесниками і дорослими. Інтенсивний статевий 

розвиток зумовлює виникнення статевого потягу і пов’язані із 

ним переживання та інтереси. 
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Також підлітковий вік – це становлення якісно нових взаємин 

із дорослими та товаришами. Це вік інтенсивного формування 

самооцінки, бурхливого розвитку самосвідомості, як здатності 

спрямовувати свідомість на власні психічні процеси, включаючи 

і складний світ переживань [1, с. 59]. Проте, все змінюється у 

тому випадку, якщо підліток обмежений у можливості 

спілкування з оточуючим світом, тобто є інвалідом. 

До сьогодні в Україні немає єдиного терміна стосовно осіб, 

які мають фізичні та психічні відхилення у здоров'ї. Так, у 

засобах масової інформації, спеціальній літературі вживаються 

поняття: інвалід; особи з обмеженими функціональними 

можливостями; люди з обмеженою дієздатністю; люди з 

особливими потребами; особи з вадами розвитку тощо. 

Інвалід – особа, яка має порушення здоров'я зі стійкими 

розладами функцій організму, зумовлене захворюванням, 

наслідками травми або дефектами, що призводять до обмеженої 

життєдіяльності та викликають необхідність її соціального 

захисту [2]. 

Інвалідність – це обмеження в можливостях, зумовлених 

фізичними, психічними, сенсорними, соціальними, культурними, 

законодавчими та іншими бар'єрами, які не дають змогу людині 

бути інтегрованою у суспільство і брати участь у житті сім'ї і 

держави на тих умовах, як і інші члени суспільства [3]. 

Інвалідність у підлітків визначається як стійка соціальна 

дезадаптація, зумовлена хронічними захворюваннями чи 

патологічними станами, що різко обмежує можливість 

включення підлітка в адекватні для його віку виховні і 

педагогічні процеси, у зв’язку із чим вони постійно потребують 

догляду та допомоги [4, с. 64]. 

Характерною особливістю підлітка з функціональними 

обмеженнями є посилене прагнення до спілкування з 

ровесниками, передусім з однокласниками. Він прагне заслужити 

повагу і визнання ровесників, бути для них авторитетом. Якщо 

він не відчуває поваги до себе, якщо однолітки не реагують на 

його слова, вчинки, тоді підліток стає замкненим, пригніченим та 

критично ставиться до власних можливостей та здібностей. 
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Зауважимо, що Л.С. Виготський розглядав вплив фізичних 

вад на розвиток особистості і зазначав, що формування 

вторинного дефекту здійснюється в тому випадку, якщо 

соціальне оточення не компенсує психофізіологічного 

порушення розвитку, а навпаки детермінує його. Згідно з 

дослідженням Л.І. Божович, тяжке хронічне соматичне 

захворювання суттєво змінює насамперед соціально-

психологічну ситуацію розвитку людини, а також змінює рівень 

її психічних можливостей здійснення діяльності, яка веде до 

обмеження кола контактів з оточуючими. Усе це призводить до 

тривалого та інтенсивного дистресового стану, проявів 

соціальної дезадаптації аж до повної ізоляції підлітка-інваліда від 

суспільства [4]. 

Показниками для інвалідності у підлітків є патологічні стани, 

які розвиваються при вроджених, спадкових, набутих 

захворюваннях та після травм. Питання про встановлення 

інвалідності розглядаються після проведення діагностичних, 

лікувальних та реабілітаційних заходів. Діти з функціональними 

обмеженнями становлять об’єкт соціальної роботи з надзвичайно 

складною структурою, оскільки їм найважче адаптуватись. 

Інвалідність – це проблема не тільки власне інваліда, але й 

його близького оточення. На жаль, чимало батьків, діти яких 

мають певні відхилення в розвитку, не мають повної інформації 

про особливості навчання, виховання дитини, способи корекції 

та, що часто зустрічається, про хворобу взагалі. Найчастіше 

батьки, які виховують дитину-інваліда, стикаються з 

проблемами, пов’язаними з установленням контактів та 

розв’язанням різноманітних конфліктних ситуацій, які іноді 

загрожують існуванню сім’ї [3]. 

Організація соціальної допомоги підліткам, які позбавлені 

можливості вести повноцінне життя внаслідок вад фізичного або 

психічного розвитку потребує, в першу чергу, зміни ставлення 

суспільства до інваліда та проблеми інвалідності в Україні 

взагалі. Внаслідок обмежень у спілкуванні, самообслуговуванні, 

пересуванні, контролі за своєю поведінкою, розвиток молодих 

людей значною мірою залежить від задоволення їх потреб 
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іншими людьми, що складає багатогранний процес соціальної 

реабілітації. Соціальна підтримка підлітків з особливими 

потребами є одним з пріоритетних напрямків діяльності держави. 
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ВКЛЮЧЕННЯ СТУДЕНТІВ-ІНВАЛІДІВ У АКТИВНЕ 

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ 

 
Польовик О.В. 

викладач кафедри соціальної роботи Хмельницького інституту соціальних 

технологій Університету «Україна» 

 

Процес навчання у ВНЗ передбачає включення студентів у 

систему суспільних відносин і засвоєння ними соціальних 

цінностей суспільства. Активна взаємодія з різними соціальними 

утвореннями, а також сама специфіка навчання у ВНЗ сприяють 

формуванню у студентства активної життєвої позиції, зміцненню 

його зв’язків з іншими соціальними групами суспільства. На 

студентський вік припадає процес активного формування 

соціальної зрілості. Зримими рисами цього процесу є завершення 
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освіти, трудова активність, суспільна робота, відповідальність 

перед законом, можливість створити родину і виховувати дітей. 

Соціальна зрілість передбачає здатність кожної молодої людини 

оволодіти необхідною для суспільства сукупністю соціальних 

ролей. Вступ до ВНЗ пов’язаний для студента зі зміною 

соціального середовища, що викликає необхідність перебудови 

суспільних відносин особистості. Це і предметна сторона 

(залучення до вивчення видів діяльності), і соціально-

психологічна (пристосування до нового колективу) [1]. 

Тому з перших кроків на першому курсі навчання молоді 

люди з особливими потребами, були охоплені додатковими 

заходами для успішного формування нових соціальних стосунків 

і ставлення до майбутньої професійної діяльності, до 

студентського середовища та цінностей, що панують у ньому. 

Зважаючи на те, що у цей період продовжується активний пошук 

особистої самоідентифікації, самовизначення, ідентичності, 

свого місця в рольових розподілах, конвенціального узгодження 

в соціально-психологічних структурах студентських груп, то 

перші кроки включення студентів-інвалідів у активне 

студентське життя , як важливий процес, що зумовлює складний 

перебіг подій в особистісному студентському житті молодої 

людини і як майбутнього фахівця, і як громадянина з 

відповідним життєвим рольовим репертуаром обов’язків і прав 

[2]. 

Важливими напрямами роботи в контексті включення 

студентів-інвалідів у активне студентське життя є організація 

систематичної наукової, самостійної роботи студентів з різним 

рівнем розвитку, підготовка кращих студентських праць до 

звітних міжвузівських наукових конференцій, створення 

сприятливих умов для функціонування клубу «Довіра», 

студентської волонтерської організації, роботи кабінету 

соціально-психологічного консультування, до яких у процесі 

адаптації та реабілітації залучалися студенти з особливими 

потребами. Важливого значення набув такий напрямок 

діяльності, як залучення студентів до студентського 

самоврядування, організація змістовного дозвілля, ігрових 
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програм, відпочинку, фестивалів, виставок, конкурсів творчості, 

розвиток творчих здібностей, естетичних смаків та уподобань 

студентів зазначеної групи. Це і розвиток художньої 

самодіяльності, і проведення студентських вечірок, ярмарок, 

КВК, аукціонів, конкурсів, різноманітних студентських свят, 

організація роботи з батьками, проведення семінарів, дискусій 

тощо. При цьому ми слідкували за тим, щоб студенти з 

особливими потребами, залежно від важкості нозології, брали 

активну участь у цих заходах [3]. 

В процесі реалізації зазначеної педагогічної умови, нами 

було взято за практику узагальнювати інформацію про яскраві 

особистості студентів-інвалідів, їхні досягнення в різних сферах 

студентського життя та регулярно розміщувати відповідні 

інформаційні матеріали на сайтах інститутів, у публікаціях в 

засобах масової інформації, на радіо й телебаченні. Це сприяло 

вихованню у студентів почуття впевненості у собі і було 

прикладом для наслідування [4]. 

У контексті включення студентів-інвалідів у активне 

студентське життя потрібно залучали їх до активної участі у 

всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях, зокрема 

Всеукраїнських спортивних ігор студентів-інвалідів «Сяйво 

надій», ініціатором і організатором яких є Університет 

«Україна». 
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ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ 

 
Пушкар Т.П. 

студентка Хмельницького інституту соціальних технологій 

Університету «Україна» 

 

Науковий керівник: д.пед.н., професор Сметанський М.І. 

 

Традиційним для української культури 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 

незахищеною, і, навіть, певною мірою ізольованою від соціуму, а 

відкрите обговорення проблем стосовно інвалідності було 

непопулярним у суспільстві. Перебуваючи в умовах інтернатного 

закладу або на вихованні у сім'ї, діти-інваліди та їх сім'ї 

позбавлені можливості вести повноцінний спосіб життя. Часто ці 

діти виявляються не підготовленими до життя у відкритому 

середовищі, яке аж ніяк не відповідає їхнім особливим потребам, 

зокрема у створенні безбар'єрної інфраструктури, забезпеченні 

без перешкод доступу до інформації та комунікації [1, с. 206]. 
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У структурі Міністерства праці та соціальної політики 

України нараховується 58 будинків-інтернатів для дітей, де 

наразі перебуває 8 тисяч дітей з функціональними обмеженнями. 

Народитися, або стати «не таким, як треба» – завжди велике 

нещастя для дитини. Про людей з обмеженими можливостями 

часто говорять не як про рівноправних членів суспільства, а як 

про баласт чи тягар. Власне кажучи, навіть саме слово «інвалід», 

яке зазвичай вживають до цієї соціальної групи, має образливе 

значення, адже походить від англійського invalid – такий, що не 

має сили, неповноцінний. Саме тому рекомендується 

використовувати термін «дитина з обмеженими можливостями», 

як це робиться у всьому цивілізованому світі. Ратифікуючи 

Конвенцію ООН про права дитини, держави-учасниці беруть на 

себе зобов'язання виявляти особливу турботу про дітей з 

обмеженими можливостями та забезпечувати їм людські умови, 

за яких діти ростимуть з почуттям власної гідності, впевненості у 

собі та можливістю брати участь у житті суспільства [2, с. 33]. 

Сучасний соціальний захист інвалідів з боку держави полягає 

у наданні грошової допомоги, засобів пересування, протезування, 

організації і прийняття інформації, пристосованого житла, у 

встановленні опіки або стороннього догляду, а також 

пристосуванні забудови населених пунктів, громадського 

транспорту, засобів комунікації і зв'язку до особливостей 

інвалідів [3, с. 64]. 

На жаль, сьогодні в українському суспільстві фактично 

практикується сегрегація щодо інвалідів, а її наслідком є 

нетолерантне ставлення більшості громадян до них. У контексті 

цього постає необхідність не тільки адаптувати дитину-інваліда 

до соціуму, але й змінити відношення людей до неї. Адже на 

сьогодні в Україні нараховується кілька десятків тисяч дітей з 

різними видами фізичних та психічних обмежень. І суспільство, 

яке претендує на високий рівень гуманності та цивілізованості, 

не може відвернутися від своїх дітей. Посередником у цьому 

довгому та нелегкому процесі природно має стати соціальний 

працівник. Це повністю відповідає його професійному 

спрямуванню [4]. 
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Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 

2001 року № 2402-ІІІ визначає таку категорію дітей, як: «Дитина-

інвалід – дитина зі стійким розладом функцій організму, 

спричиненим захворюванням, травмою або вродженими вадами 

розумового чи фізичного розвитку, що зумовлюють обмеження її 

нормальної життєдіяльності та необхідність додаткової 

соціальної допомоги і захисту» [5]. 

Інвалідність у дітей різко обмежує можливість включення 

дитини в адекватні її віку виховні і педагогічні процеси. Це 

значне обмеження життєдіяльності, що призводить до соціальної 

дезадаптації, тому дитина-інвалід має особливі потреби у 

розвитку психофізичних можливостей, доступі до об'єктів 

соціального оточення і засобів комунікації, соціалізації та 

самореалізації Життя дитини-інваліда проходить в умовах 

депривації. Соціальна ситуація її розвитку відрізняється від 

способу життя та виховання здорової дитини. Така дитина, 

незалежно від наявності у неї обмежень, які свідчать про 

інвалідність, має бути включена у сферу комунікації, гри з 

однолітками. Однак оточуючі часто ухиляються від спілкування з 

інвалідами. Виникає ситуація неузгодженості об'єктивної 

необхідності здійснення нормальної життєдіяльності дитини з 

неможливістю її повноцінної реалізації. Соціальна депривація 

поглиблюється за рахунок тривалого перебування хворої дитини 

в інтернатних закладах, де обмежений соціальний досвід і 

спілкування здійснюється тільки між такими ж дітьми-

інвалідами. За таких обставин у них затримується розвиток 

соціальних та комунікативних навичок, формується недостатньо 

адекватна уява про навколишній світ [4]. Виходячи з цього, 

очевидна необхідність інтеграції людей з обмеженими 

можливостями в суспільство через створення їм умов для 

максимальної самореалізації. 

Соціальні працівники та соціальні педагоги можуть і повинні 

допомагати дітям з обмеженими можливостями стати 

рівноправними людьми, долаючи необізнаність суспільства 

стосовно дітей-інвалідів, яка призводить до дискримінації 

останніх. Сьогодні в Україні нараховується понад 2,5 мли. 
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інвалідів. Майже 156 дітей з кожних 10 000 – це діти з 

обмеженими можливостями. На сьогодні є гострою необхідність 

вивчення соціального та юридичного статусу дітей з обмеженими 

можливостями, зокрема: причини, які заважають їх 

рівноправності з іншими дітьми – відсутність відповідних 

законів чи упередженість населення; вплив ступеню інвалідності 

на ставлення до них суспільства, а отже можливості адаптації до 

соціального середовища як способу життя; пристосованість 

соціального середовища (будівель, транспорту, шляхів та інших 

громадських місць) для користування ними такими дітьми [2, 

с. 33]. Діяльність держави щодо інваліда повинна виявлятися у 

створенні правових, економічних, політичних, соціально-

побутових і соціально-психологічних умов для задоволення їх 

потреб у відновленні здоров'я, матеріальному забезпеченні, 

посильній трудовій та громадській діяльності. 
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НОВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНИХ 

ОРІЄНТАЦІЙ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ 

ОСВІТИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 

 
Рабійчук С.О. 

старший викладач кафедри соціальної роботи Хмельницького інституту 

соціальних технологій Університету «Україна» 

 

У процесі вивчення проблеми формування ціннісних 

орієнтацій студентської молоді в закладах освіти інклюзивної 

орієнтації особливої уваги потребує розкриття причин і умов, за 

яких цінності стають повноцінними життєвими орієнтирами, 

суб’єктними пріоритетами. 

Сучасна молодь незалежної України демонструє активну 

участь в суспільному житті, не маючи власних поглядів на 

проблему цінностей. Суспільні переміни розпалюють 

суперечності щодо зміни сьогоденних, минулих та майбутніх 

пріоритетів. Дані суперечності можуть бути розв’язані шляхом 

орієнтації особистості молодої людини на суспільно важливі та 

значимі цінності. 

Процес формування ціннісних орієнтацій є неоднозначним та 

проблемним. Формування ціннісних орієнтацій характеризується 

багатоманітністю цілей, результатів та напрямів розвитку. 

Зумовлено це широким проявом людської природи та 

особистісних проявів. 

Реалії сьогодення такі, як посилення кризи соціального та 

фінансового сектору, розвиток жорстких ринкових відносин на 

фоні демократизації суспільства значно зменшує довіру до влади. 

Відбувається поділ суспільства, члени якого сповідують синтез 

ціннісних орієнтацій, притаманних різним течіям та соціальним 

групам. 

На думку Т. Парсонса, суть ціннісних орієнтацій полягає у 

ситуативному оцінюванні та виборі певних шаблонів, що 

характеризують оцінку та відбір моделі поведінки. Процес 

формування ціннісних орієнтацій розвиває здатність оцінювати 

факти реальності та обирати їх, а також стиль поведінки 

відповідно до принципу «добро – зло» [1, с. 343]. 
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Сповідуючи антропологізм, Г. Сковорода у своїй філософії 

обстоював твердження, що відокремлення розумового виховання 

від морального є не припустимим. 

Досліджуючи формування духовної культури особистості, 

М. Бердяєв вбачав головну задачу функціонування суспільного 

життя саме в духовності. В умовах стрімкого розвитку цивілізації 

цінності держави, раси, класу зазнають трансформацій, при 

цьому виникають суперечності між життям людей та 

результатами її життєдіяльності. На думку М. Бердяєва, 

розв’язання даної суперечності залежить від формування нового 

світосприйняття (духовності), основа якого містить ціннісні 

пріоритети людської особистості, нового способу життя. 

Згодом А. Швейцер, розробляючи власну концепцію 

благоговіння перед життям, підкреслював, що до різних форм 

життя має бути милосердя та співчуття – це є опорні цінності 

суспільства. 

Погляди на процес формування цінностей М. Бердяєва, 

М. Лоського, М. Шелера ґрунтуються на основі сублімації енергії 

життєвих бажань особистості. Дослідники вважають, що 

сублімація впливає на формування системи цінностей, при цьому 

головна системотворча роль належала б певній універсальній 

цінності. Така система цінностей була б запорукою ідеальних 

стосунків між людьми. 

Такі автори, як В. Водзинська, І. Кон, А. Ручка поміж 

структурних елементів відзначають знання-розуміння 

неупередженої цінності, переживання даної цінності як певної 

потреби, обґрунтування нею сьогоденної поведінки та 

визначення майбутньої. 

Базовим для формування ціннісних орієнтацій є позиція 

відомого психолога і соціолога І. Кона про соціальну природу 

ціннісних орієнтацій, які формуються під впливом суспільного 

виховання, пропаганди. Система ціннісних орієнтацій, за 

І. Коном, формується в результаті «розширення кола дій і 

відповідальності, розвитку інтелекту, емоцій та волі» [2, с. 28]. 

Вагоме місце у розвитку аксіології посідає концепція 

ціннісної свідомості М. Розова, який наголошував, що усе 
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суспільство мусить «говорити на мові цінностей», в умовах 

сучасної світової інтеграції. 

Система ціннісних орієнтацій є індивідуальною для кожної 

окремої особистості, до того ж вона тісно пов’язана з мотивами і 

потребами, цілями і установками, а також з інтересами 

особистості. Якщо брати до уваги, що інтереси є нестійкими і 

постійно зазнають змін протягом розвитку особистості, тоді 

«ціннісні установки й орієнтації постійно відпрацьовуються, 

вдосконалюються» [3, с. 154]. 

Взаємодія ціннісних орієнтацій в індивідуальній ціннісній 

ієрархії визначає типи життєвих позицій та стратегій особистості, 

а також природа їх узгодженості з нормами та правилами, 

особистісними сутностями і вимогами. Одні й ті самі цінності 

можу використовуватися людьми в цілком різних цілях, тому 

переоцінка ціннісної категорії здатна викликати руйнування 

цінності, що обов’язково відіб’ється і на руйнуванні системи 

цінностей суспільства і як наслідок відбудеться дезорганізація 

суспільної свідомості. 

Таким чином, сформовані ціннісні орієнтації виконують 

пріоритетну роль у мотивації поведінки студентської молоді. За 

допомогою наявної системи ціннісних орієнтацій вони 

сприймають конкретну дійсність. Система ціннісних орієнтацій 

поєднується з особистісною позицією студента та з 

індивідуальним баченням реальних ситуацій. Ціннісні орієнтації 

визначають природу обґрунтування особистісних життєвих 

планів, дій та вчинків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО 

НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
Романюк А.А. 

викладач кафедри фінансів і кредиту Хмельницького інституту соціальних 

технологій Університету «Україна», 

Кравчук Л.І. 

викладач кафедри педагогіки, психології та загальноосвітніх дисциплін 

Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» 

 

Розбудова вищих навчальних закладів в Україні зумовлює 

новий підхід до спеціальної освіти. За даними Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ), лише 20 % народжених 

дітей умовно вважаються здоровими, інші – або страждають 

порушеннями психофізичного розвитку, або займають стан між 

здоров’ям та хворобою. Визнання прав такої дитини, її інтересів, 

потреб, надання допомоги у процесі її особистісного 

становлення, у виборі відповідної професійної діяльності є дуже 

важливими на сучасному етапі розвитку освіти.  

Водночас існує потреба у виробленні нових підходів щодо 

спеціальної освіти, що більшою мірою задовольняли б потреби її 

розвитку, покращували б процеси реабілітації, формували б 

адаптовану особистість, сприяли інтеграції в суспільство. Саме 

цим вимогам відповідає інклюзивне навчання, тобто право 

здобувати освіту дітям із вадами психофізичного розвитку в 

умовах вищого навчального закладу. Навчальний процес тут 

здійснюється диференційовано за індивідуальними програмами, 

посильними для дітей, і за умов кваліфікованої спеціалізованої 

корекційної допомоги. Тому, крім викладача, у навчальному 

процесі активну участь повинні брати помічник (асистент), який 

володіє корекційно-компенсаторними технологіями. Він 

здійснює превентивне і корекційне сприяння психологічних і 

корекційних послуг. Меншою, ніж у звичайних групах, є 

наповнюваність дітей [1, с. 6]. 

Ураховуючи те, що інклюзивна освіта ґрунтується на 

соціальній моделі розуміння інвалідності, що, на противагу 

медичній, розглядає ваду здоров’я як соціальну проблему, а не як 
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характеристику особистості, проблему практичної розробки та 

впровадження інклюзивного навчання слід розглядати як 

пріоритетний напрям науково-педагогічної діяльності. 

Таким чином, інклюзивна освіта – це процес розвитку освіти, 

який передбачає доступність освіти для дітей із психофізичними 

вадами в навчальних закладах [2, с. 4]. 

Для реалізації основних положень Конвенції ООН про права 

дитини, Всесвітньої декларації про збереження виживання, 

захист і розвиток дітей та Національних програм щодо 

соціально-педагогічної підтримки дітей з особливостями 

психофізичного розвитку і їхніх батьків в Україні розпочато 

державний експеримент “Соціальна адаптація та інтеграція в 

суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку 

шляхом організації їх навчання в загальноосвітніх навчальних 

закладах” із питань інтеграції дітей з особливими освітніми 

потребами на рівні навчальних. Головною метою цього 

експерименту є поширення знань про інклюзивну модель освіти 

серед громадськості України, а також розвиток необхідних 

навичок для впровадження цієї моделі в систему освіти України 

серед керівників навчальних закладів, батьків, представників 

психолого-медико-педагогічних консультацій (ПМПК) та 

громадських організацій [3, с. 82]. 

У межах реалізації проекту здійснено підготовку керівників 

навчальних закладів з питань створення умов для навчання дітей 

з особливими освітніми потребами та поширення концепції 

інклюзивної освіти в місцевих громадах, підготовлено 

працівників ПМПК до усвідомлення та поширення інклюзивної 

моделі освіти, а також надання фахової підтримки батькам дітей 

з особливими освітніми потребами, поінформовано працівників 

засобів масової інформації з метою правильного висвітлення 

концепції інклюзивної освіти в засобах масової інформації, а 

також поширено результати проекту серед місцевих управлінь 

освіти, відповідних ПМПК та громадських організації, які 

займаються захистом прав дітей з особливими освітніми 

потребами; обласних інститутів післядипломної педагогічної 

освіти; загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладів. 
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У зв’язку з цим актуальною є розробка моделі інклюзивної 

освіти, головною складовою частиною якої є створення 

спеціально організованого без бар’єрного середовища в 

навчально-виховному закладі.  

Тому пропонується: 

1) надати статус консультаційних експериментальних 

майданчиків для педагогів, які працюють у навчальних закладах 

в умовах інклюзивної освіти дітей із психофізичними вадами і 

для батьків таких дітей; 

2) розвивати систему підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації керівників і педагогів, які працюють в 

умовах інклюзивного закладу; 

3) організувати різноманітні форми поширення досвіду 

інклюзивного навчального закладу щодо впровадження 

елементів інклюзивного навчання і проводити роз’яснювальну 

роботу серед населення; 

4) сприяти розвитку волонтерського руху студентської 

молоді з роботи з дітьми із вадами психофізичного розвитку. 

Таким чином, в основі інклюзивної освіти лежить ідея 

прийняття індивідуальності кожної дитини із психофізичними 

вадами й задоволення її потреб. Важливим тут є створення умов і 

внесення змін, необхідних для успішного навчання таких дітей, 

адже ідея інклюзії базується не на спеціальній освіті, а на 

ефективному навчанні всіх дітей. 
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Інклюзивне навчання – це система освітніх послуг, що 

базується на принципі забезпечення основного права дітей на 

освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає 

навчання в умовах загальноосвітнього закладу. З метою 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні 

освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, 

методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, 

партнерство з громадою до індивідуальних потреб дітей з 

особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта – це процес, 

у якому школа намагається відповідати на потреби усіх учнів, 

вносячи необхідні зміни до навчальної програми та ресурсів, щоб 

забезпечити рівність можливостей. 

До основи організації інклюзивного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами, покладено принцип, що 

відбитий у низці міжнародних документів. Разом з вибором 

Україною незалежного та демократичного напряму розвитку 

суспільства, визнанням нашою державою у 1991 році Конвенції 

ООН «Про права дитини», посилилася увага до якості й 

доступності освіти для дітей з особливими освітніми потребами. 

Так, Конвенція ООН «Про права дитини» зазначає, що «…усі 

діти мають право на освіту, і, як наслідок цього, право на 

прогрес». Цей принцип покладений до основи організації 

інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, 

котре впроваджується з метою реалізації їхнього права вибору 

навчального закладу і форми навчання за місцем проживання із 

забезпеченням усіх необхідних для цього умов Кожна людина, 
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незалежно від стану здоров`я, наявності фізичного чи 

інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, 

якість якої не різниться від освіти здорових людей. котре 

впроваджується з метою реалізації їхнього права вибору 

навчального закладу і форми навчання за місцем проживання із 

забезпеченням усіх необхідних для цього умов. 

Характерно, що з розвитком демократичного суспільства, яке 

гарантує право кожного громадянина на активну участь у житті 

цього суспільства, приходить нове розуміння понять 

«інвалідність», «вади розвитку», «інтеграція» тощо. Нині усі 

вищезгадані терміни щодо дітей поступаються новому – «діти з 

особливими освітніми потребами», що однаковою мірою 

стосується як інвалідності у важкій формі, так і середніх за 

ступенем порушень. Такий підхід пояснюється тим, що явище 

«недостатності» або «інвалідності» передбачає втрату або 

дефіцит фізичної та розумової спроможності – але ж 

спроможність вчитися безпосередньо залежить не від стану 

окремих органів або ж їх фізіологічної функціональності, а, 

радше, від психологічної функціональності. Таким чином, акцент 

зсувається від внутрішніх проблем дитини до системи освіти, яка 

надає підтримку дитині у навчанні, визнає її сильні якості та 

задовольняє всі її індивідуальні потреби. 

В основних законах України про освіту зустрічаються такі 

терміни як: «діти, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку» та «особи, які мають вади у фізичному чи 

розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових 

навчальних закладах». Один із останніх нормативних документів 

– наказ Міністерства освіти і науки України «Про створення 

умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю» – 

використовує низку термінів: «молодь з інвалідністю», «діти з 

тяжкими порушеннями розвитку», а також «діти з особливими 

освітніми потребами». 

Зазначені терміни відображають медичну модель, яка 

розглядає ваду здоров`я як характеристику особи, що може бути 

спричинена хворобою, травмою чи станом здоров`я і, відповідно, 

потребує медичного чи іншого втручання з метою «корекції» 
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відповідної проблеми особи. Природно, що реакцією суспільства 

в контексті медичної моделі є забезпечення лікування, 

реабілітації та соціальної допомоги – такої, як спеціальна освіта і 

пенсія. Іншими словами – ставиться за мету зробити життя 

людини з особливими потребами до певної міри «нормальним» 

шляхом забезпечення їй, зокрема, економічних та освітніх 

можливостей. 

Сучасний стан системи освіти в Україні, підвищення рівня 

національної свідомості українських громадян, розвитку їхнього 

національного потенціалу потребують інтенсивного наукового 

обґрунтування концепцій, умов, методів соціально-педагогічного 

розкриття індивідуальних можливостей усіх учасників 

навчально-виховного процесу Рівненського навчально-

реабілітаційного центру «Особлива дитина». 

Тому особливого значення набуває наукове та методичне 

забезпечення створення належних умов для самоактуалізації та 

самореалізації потенційних можливостей вчителя і учня в умовах 

Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива 

дитина». Навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина» – 

це школа полікультурного виховання, самовизначення 

особистості, самореабілітації дітей з особливими потребами.  

Основні напрями діяльності: 

І. Лікувально-оздоровчий (невролог, педіатр, фізіотерапевт, 

ортопед, масажист, психолог, дефектолог, логопед, вчитель-

реабілітолог). 

ІІ. Рання корекція (театр фізичного розвитку і здоров’я, 

ліплення, образотворче виховання, формування елементарних 

математичних умінь, конструювання, розвиток мовлення, 

ритміка, музичне виховання). 

ІІІ. Комплексний корекційно-відновлювальний, навчально-

виховний процес (обов’язкові індивідуальні, групові, 

факультативні навчальні заняття). 

ІV. Позакласна, позашкільна виховна діяльність (мовно-

літературна, хоровий спів, декоративно-ужиткове мистецтво, 

ритміка, спортивні секції). 
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V. Розвиток трудових навичок майбутньої професії 

(ознайомлення дітей з працею дорослих, з різними видами 

трудової діяльності, спрямованість до набуття навичок 

майбутньої професії: комп’ютерний набір, швейна справа, 

столярна справа, куховарство, квітникарство, соціально-побутове 

орієнтування). 

VІ. «Школа життєвої компетентності» (сімейне 

виховання, співпраця з психологами, реабілітологами, 

логопедами, дефектологами, юристом). 

Одним з визначальних аспектів вивчення зазначеної 

проблеми є реально існуюча соціальна потреба успішного 

застосування творчого потенціалу педагогічного колективу 

Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива 

дитина» впроваджувати науково обґрунтовані педагогічні 

інновації з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 

Задоволення цієї потреби є можливим лише у контексті 

ефективно здійснюваного науково-педагогічного супроводу 

навчально-виховного процесу у навчально-реабілітаційному 

центрі.  

Наведені обставини зумовлюють очевидну необхідність 

соціально-педагогічного дослідження процесу формування 

нешаблонних стосунків у соціальних підсистемах: «учитель – 

учень», «учитель – учитель», «учитель – батьки», «учитель – 

адміністрація». Важливе значення при цьому, безумовно має, 

власне, характер взаємодії між згаданими підсистемами, який 

може бути оптимізований через трансформацію специфічної 

мети, принципів змісту, форми, технології, методів та засобів 

навчання, що визначально характеризує навчально-виховний 

заклад нового типу. 

Комплексна проблема самоактуалізації та самореалізації 

вчителя і учня в процесі навчання в умовах навчально-

реабілітаційного центру ще є дуже незначно дослідженою, що не 

дозволяє ефективно вирішувати її на практиці. 

Все це зумовило вибір теми даного наукового дослідження 

«Соціально-педагогічної засади самоактуалізації та 

самореалізації вчителя і учня в умовах навчально-
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реабілітаційного центру «Особлива дитина». Тему 

закоординовано у відділі акредитації наукових досліджень 

НАПН України. 

Мета дослідження: науково-психологічне, педагогічне 

обґрунтування, розробка і експериментальна верифікація 

оптимальних умов успішної самоактуалізації і самореалізації 

вчителя й учня у навчально-виховному процесі навчально-

реабілітаційного центру «Особлива дитина». 

Основні ідеї експерименту: 

1. Соціально-педагогічне обстеження умов самоактуалізації і 

самореалізації вчителя й учня. 

2. Визначення концептуальних підходів до створення 

оптимальних умов для самоактуалізації і самореалізації вчителя 

й учня в навчально-виховному процесі НРЦ. 

3. Обґрунтування шляхів самоактуалізації й самореалізації 

учнів і вчителів НРЦ. 

4. Розробка, апробація, впровадження конкретних напрямів, 

методик креативної діяльності вчителя й учня в умовах НРЦ. 

5. Психолого-педагогічна допомога у реалізації 

першочергових завдань, підвищення ефективності навчально-

виховного процесу НРЦ, визначення програми дослідження. 

6. Взаємозв’язки самореалізації і самореалізації вчителя й 

учнів НРЦ. 

Досягатиметься якісно-новий рівень психолого-педагогічних 

спроможностей, професійно-фахових можливостей кадрового 

складу НВЦ. Визначатиметься ефективність управлінсько-

педагогічної діяльності об'єднання за критеріями і показниками 

самоактуалізації й самореалізації вчителів і учнів. 

На кожному етапі дослідження розроблятимуться й 

упроваджатимуться навчально-методичні комплекси, 

вирішуватимуться організаційно-педагогічні проблеми. 

Використовуючи форми спостереження ми вивчаємо 

динаміку розвитку дитини та ступінь її досягнень в рамках 

інклюзивної освіти. На даний час науково-педагогічний 

експеримент знаходиться на аналітично-узагальнюючому рівні 

другого етапу, який триватиме до кінця 2013 року. За цей час 
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буде поетапно вивчено вплив інклюзивної освіти на особистісний 

розвиток дітей; підведено аналіз результатів і висновків 

проведеного моніторингу експериментальної роботи; оформлено 

звіт про підсумки цього етапу експерименту, опис одержаних 

результатів; проведено аналіз та узагальнення 

експериментальних матеріалів, розроблено методичні 

рекомендації, навчально-дидактичні посібники; підготовлено до 

друку наукові публікації за підсумками експерименту; 

сформульовано висновки та нормативи практичного 

застосування моделі інклюзивної освіти; проведено підсумкову 

конференцію за результатами експерименту. 
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