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СЕКЦІЯ I

НАУКОВО�ОРГАНІЗАЦІЙНІ

ЗАСАДИ ІНКЛЮЗІЇ ЛЮДЕЙ  

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПРОСТІР

ПРО ВТІЛЕННЯ В ЖИТТЯ ІДЕЇ РІВНОСТІ

Таланчук Петро Михайлович
Президент Університету «Україна», 
доктор технічних наук, 
професор, академік АПН України

Ідея рівності всіх людей на Землі як юридична норма була

заснована ще просвітителями XV століття у конвенції природних

прав людини, яка була закріплена в Декларації незалежності США

1776 року, а пізніше, у 1789 році — у Декларації прав людини і гро&

мадянина Франції.

Але справжнім досягненням світової цивілізації у реалізації

рівності прав людей стала Загальна декларація прав людини, прий&

нята ООН у 1948 році. В ній ще не було розділу стосовно інвалідів,

але принцип рівності всіх членів людської співдружності, дітей і до&

рослих, недопустимість дискримінації людини з будь&якої причини

було закладено.

Декларація прав інвалідів була прийнята ООН у 1975 році, де

наголошувалось, що інваліди не тільки мають рівні права з іншими

громадянами, а навіть першочергове право на задовільне життя,

яке було б якомога більш повнокровним та цивілізованим. Прин&

цип рівності інвалідів і неінвалідів передбачає, що потреби всіх без

винятку людей має однаково важливе значення.

Загалом у Європі політика опіки інвалідами ще не дуже поши&

рена. Багато країн не визнають державної відповідальності за
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інвалідів у вищій освіті. В деяких країнах ця відповідальність пок&

ладена на благодійні організації, як в Іспанії, або на соціальні служ&

би чи на міністерства охорони здоров’я. В деяких країнах Східної

Європи цими проблемами мусять займатися лише родини

інвалідів.

У Великій Британії, скажімо, діє Закон «Про недискримінацію

інвалідів» 1995 року, який містить принцип рівних прав інвалідів і

неінвалідів.

Німеччина — одна з тих держав, яка має добре розроблене зако&

нодавство щодо прав інвалідів. Завдяки його економічному і гу&

манітарному підгрунтю особи з вадами  здоров’я мають можливість

розвивати свою незалежність і потенціал.

На думку експертів ООН, у більшості країн для соціального за&

хисту інвалідів застосовується загальне законодавство, тобто на них

поширюються права та обов’язки громадян держави. Експерти вва&

жають, що більш сильним юридичним інструментом є законодав&

ство спеціальне, яке забезпечує рівний доступ інвалідів до загаль&

ного.

За останні  сім  років  кількість  людей  з  інвалідністю в Україні

зросла з 2,1 до 2,5 млн. Особливо тривожним є дані щодо дітей&

інвалідів віком до 16 років, яких уже нині майже 123 тисячі. Ця тен&

денція відслідковується і у світі. Але люди з інвалідністю ще

століття тому і сьогодні мають чимало відмінностей. Це стосується

не тільки позитивних змін, які відбуваються завдяки новітнім мож&

ливостям у медицині, технічному і технологічному забезпеченні, а

й негативних, які пов’язані із соціальною адаптацією до нового се&

редовища, що має свої особливості, і залежать від багатьох чин&

ників, різних за походженням, складністю, ступенем і спрямо&

ваністю впливу на цей процес, в якому наша країна не є винятком.

Це — ті ж новітні технології, транспорт, комунікативні системи,

глобалізація інформативного простору та ін. Отже, нині недос&

татньо приймати рішення, які відірвані від економічних, політич&

них, правових та соціально&психологічних норм і сконцентрованих

лише на соціально&побутових умовах. Питання навчання, працев&

лаштування, тобто повноцінного, наскільки це можливо, життя ма&

ють відображатися у прийнятих державою документах.

На сьогодні наша держава має немало таких документів, серед

яких Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо
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створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеже&

ними фізичними можливостями» та затверджена Київська міська

програма «Безбар’єрне середовище». Кабінет Міністрів України

затвердив Міжгалузеву комплексну програму «Здоров’я нації на

2002—2011 роки». Держава також прийняла новий законодавчий

акт — Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні». Йо&

го реалізація спрямована на відновлення фізичного статусу, здо&

буття освіти, професії, посильної участі у трудовій діяльності,

зміни ставлення суспільства до інвалідів як до повноцінних гро&

мадян.

Багато прийнято постанов, положень, законів... Але адаптація

інвалідів у суспільстві залежить не від кількості прийнятих доку&

ментів, а від реалізації, хай і незначного за масштабами, зате дієво&

го підходу до потреб людей з інвалідністю.

Університет «Україна» має на цьому шляху унікальний досвід,

спрямований на організацію навчально&виховного процесу молоді

з інвалідністю в інтегрованих студентських групах. Це справа неп&

роста. Тож, перш ніж говорити про інтеграцію інваліда у соціум, не&

обхідно подбати про його реабілітацію. Для цього фахівці універси&

тету розробили програму реабілітації. Постійно вдосконалюється

система супроводу студентів з інвалідністю в інтегрованому

освітньому середовищі. Вона буквально починається з того момен&

ту, коли абітурієнт переступає поріг нашого закладу, і завершується

працевлаштуванням. Велику роботу в цьому напрямі проводить уп&

равління соціальної адаптації та реабілітації.

Крім навчання, молоді люди беруть активну участь у повсяк&

денному студентському житті, яке завершується спортивними зма&

ганнями, фестивалями художньої творчості, науковими заходами

різних рівнів — від університетських до міжнародних.

В Університеті «Україна» створюються умови для переходу до

більш досконалої сучасної форми — інклюзивного навчання сту&

дентів з інвалідністю. Це система навчання, яка передбачає повну

пристосованість університетського середовища для задоволення

їхніх потреб.

Вона включає не лише добре налагоджену систему супроводу та

необхідну соціально&психологічну підтримку студентам з інва&

лідністю, а й підвищення вимог до професійної майстерності та

спеціальної підготовки викладачів. Велике значення надається



– 6 –

Секція І Науково�організаційні засади

з особливими потребами 

також максимальному забезпеченню студентів сучасними

технічними засобами, підручниками, посібниками, в тому числі на

електронних носіях.

Проблема подолання відчуження інвалідів від суспільства

і культури є, як і раніше, одним із пріоритетних напрямів соціаль&

ної політики держави. Та, на жаль, у роботі з інвалідами переважає

медико&соціальний підхід, який часто сприяє посиленню відчу&

ження особи інваліда від суспільства. Відсутність методик,  науко&

вих розробок призводить до того, що форми роботи з інвалідами

мають примітивний характер.

У нашій країні існує чимало організацій, що займаються пробле&

мами інвалідів. Ось лише деякі з них — Всесвітня міжнародна гро&

мадська організація (ВМГО) «Генерація успішної дії», Громадське

об’єднання незрячих фахівців «Реаресурс», Союз підтримки незря&

чих, Всеукраїнська благодійна організація інвалідів та пенсіонерів,

Українське товариство сліпих, Всеукраїнська профспілка працез&

датних інвалідів, Громадське об’єднання користувачів комп’ютер&

них технологій для інвалідів «Вікно у світ», Київська організація

незрячих юристів, Асоціація інвалідів&учених «Гомер», благодійна

організація «Світло життя», громадська організація «Світ на дотик»

та інші. Проте робота більшості знову ж таки спрямована, перш за

все, на вирішення соціально&побутових проблем, здійснення ме&

дичної реабілітації. Без сумніву, це важливі завдання. Наприклад,

законодавчий акт 2007 року про пільги на транспортне обслугову&

вання. Але не слід забувати про духовну сторону людського життя.

Адже саме у сферах культури, мистецтва, філософії результати діяль&

ності людини не пов’язані напряму зі станом здоров’я. 

Університет «Україна», попри перешкоди, які чинять якоюсь

мірою «сліпі» чи «глухі» чиновники, буде продовжувати свою бла&

городну місію — не тільки надавати висококваліфіковані освітні

послуги студентам з інвалідністю, а й сприяти їх повноцінному

входженню в життя нашого суспільства. За десять років функціону&

вання Університету дипломи бакалаврів, спеціалістів і магістрів от&

римали і 2 956 молодих людей з інвалідністю, 256 сиріт і 1 805 осіб

із соціально незахищених сімей. Ці цифри говорять про високий

потенціал нашого навчального закладу, який, без сумніву, буде

зростати. 

Ми всі разом віримо, що колись суспільство прийде до повної

гармонії між усіма громадянами, незалежно від їхніх фізичних
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даних чи розумових здібностей. Бо тільки та країна, яка буде тур&

буватися про всіх своїх громадян без винятку, ніколи не буде остан&

ньою у світі.

НАВЧАЛЬНІ МІСЦЯ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
ЯК МОДЕЛЬ МАЙБУТНІХ РОБОЧИХ МІСЦЬ 

Кольченко К. О., Нікуліна Г. Ф.
кандидати технічних наук, Університет «Україна»,
8(044) 428!74!12, kolchenko@vmurol.com.ua, nikulina@vmurol.com.ua 

В процесі моніторингу працевлаштованості випускників

з інвалідністю, проведеного Центром планування та розвитку

кар’єри Університету «Україна», було виявлено ряд проблем, з яки&

ми стикаються обидві сторони: як випускники університету, так

і їхні потенційні роботодавці. Одним з найважливіших питань, що

виникають при працевлаштуванні людини з інвалідністю, є не&

обхідність організації для неї спеціального робочого простору. З од&

ного боку, науково&технічний прогрес і стрімке входження інфор&

маційних технологій у повсякденну діяльність відкривають все

більше перспектив для працівників якісно виконувати робочі зав&

дання, незважаючи на функціональні обмеження, при умові на&

лежного облаштування робочого місця. З іншого боку, роботодавці,

як правило, є необізнаними щодо потенційних можливостей людей

з інвалідністю та особливостей облаштування їхніх робочих місць,

і через це часто відмовляють їм у працевлаштуванні. 

З досвіду Університету «Україна» можна запропонувати два

напрями вирішення цієї проблеми: формування навчальних місць

для студентів з інвалідністю як моделі їхніх майбутніх робочих

місць, а також інформування роботодавців щодо особливостей ор&

ганізації робочого простору для випускників з інвалідністю.

При формуванні навчальних місць для студентів з інвалідністю

необхідно враховувати і максимально компенсувати їхні сенсорні

вади та враховувати індивідуальні особливості, що можуть заважа&

ти засвоєнню навчального матеріалу та якісному виконанню

навчальних завдань. В ідеалі таке навчальне місце має бути

індивідуалізованим згідно потреб кожного окремого студента. Але

у навчальному закладі інтегрованого типу з великою кількістю сту&

дентів різних нозологій та значним розмаїттям індивідуальних
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особливостей навіть у межах одної нозології створення індивіду&

ального навчального місця для кожного студента практично є нере&

альним завданням. Доцільніше говорити про створення універ&

сальних робочих місць з можливістю гнучкого пристосування до

потреб студентів.

Тому до організації навчальних місць для студентів з інва&

лідністю в Університеті «Україна» ми підходили поетапно. Спочат&

ку були визначені вимоги, згідно яких створювались навчальні

місця для студентів певних нозологій в Центрі самостійної роботи

студентів з інвалідністю. Ці місця пройшли практичну апробацію

під час самостійної роботи студентів різних нозологій впродовж

трьох навчальних років, після чого було визначено вимоги до ство&

рення універсального навчального місця студента з інвалідністю,

яке можна розташувати у кожному комп’ютерному класі з метою

забезпечення інклюзії студентів з інвалідністю у навчальний про&

цес. Використання студентами таких робочих місць дозволить їм

набути досвіду користування комп’ютерною та офісною технікою,

визначити перелік необхідних для них індивідуальних пристосу&

вань, що полегшують доступ до інформації та допомагають у вико&

нанні навчальних завдань і, в результаті, визначити вимоги до

облаштування майбутнього робочого місця.

Надання випускнику з інвалідністю офіційного додатку до ре&

зюме у вигляді вимог до облаштування робочого місця є, безумов&

но, позитивним моментом при працевлаштуванні. По&перше, пе&

релік обладнання дає роботодавцю повне уявлення про організацію

робочого місця фахівця з інвалідністю. По&друге, в додатку мають

міститись пропозиції щодо шляхів забезпечення архітектурної без&

бар’єрності робочого простору. По&третє, оскільки перелік вимог

до робочого місця надається тільки після практичної апробації сту&

дентом навчального місця, це додатково засвідчує досвід та вміння

молодого фахівця працювати з офісною та комп’ютерною

технікою. 

Таким чином, одним з важливих чинників інклюзії студентів з

інвалідністю в освітнє, а втім і в професійне середовище, є створен&

ня для них універсальних навчальних місць і моделювання на їх ос&

нові індивідуальних робочих місць для подальшого працевлашту&

вання. 
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СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ 
КОРЕКЦІЙНО5ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 
З ВІДХИЛЕННЯМИ В РОЗВИТКУ

Артюх С. О. 
Керуючий Київським міським відділенням 
Фонду соціального захисту інвалідів 

Складність сучасного етапу розвитку системи української

освіти обумовлена серйозними соціально&економічними змінами

у суспільстві. З однієї сторони, декларується зміна парадигми у сис&

темі освіти, пріоритет особистісно орієнтовного підходу до вихо&

вання та навчання, з іншого боку — не створений механізм та

реальні умови для реалізації цілей та завдань індивідуалізації та

диференціації змісту, методів, форм виховної та освітньої роботи

з дітьми.

Корекційно&педагогічний процес у спеціальній освіті являє со&

бою цілісну систему, яка включає ряд взаємопов’язаних та взаємо&

обумовлених компонентів. Їх зміст, з однієї сторони, визначається

спільними цілями та завданнями гармонійного розвитку кожної

дитини та навчального колективу в цілому, а з іншої сторони, кож&

на структурна ланка вирішує специфічні цілі та завдання.

Відповідно до сучасної концепції корекційно&розвиваючого

навчання (С. Г. Шевченко, 1999) у структуру корекційно&педа&

гогічного процесу включаються такі складові:

— діагностико&консультативний;

— фізкультурно&оздоровчий;

— виховально&освітній,

— корекційно&розвиваючий,

— соціально&педагогічний.

Таким чином, у корекційно&педагогічному процесі органічно

переплетені завдання вивчення дитини та надання йому психоло&

го&педагогічної допомоги.

Діагностична робота займає особливе місце у корекційно&педа&

гогічному процесі, відіграє роль індикатора результативності оздо&

ровчих, корекційно&розвиваючих та виховально&освітніх заходів.

Поглиблене всебічне обстеження дає можливість побудови
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адекватних індивідуальних та групових корекційно&освітніх прог&

рам та визначити ефективність корекційно&розвиваючого впливу. 

Ця робота будується на основних психолого&діагностичних

принципах, відображених у працях Л. С. Виготського, А. Р. Лурії,

В. І. Лубовського, Д. Б. Ельконіна та інш.

Принцип комплексного підходу передбачає взаємодію різних

спеціалістів (лікарів, психологів, педагогів) при визначенні причи&

ни механізмів психологічної сутності та структури порушень роз&

витку дитини.

Принцип системного підходу до вивчення дитини полягає в то&

му, що оцінці підлягає не тільки те, які психічні процеси порушені,

але й те, які ланки структури психічної діяльності дитини недоско&

налі (відстають у розвитку), а які збережені.

Принцип єдності якісного та кількісного аналізу результатів

обстеження.

Принцип структурно&динамічного підходу орієнтований на

вивчення особливостей розвитку дитини з точки зору відповідності

віковим нормативам.

Принцип діяльнісного підходу. На різних вікових етапах діаг&

ностична робота повинна будуватись з урахуванням провідної

діяльності, її основних структурних компонентів, рівня сформова&

ності і перспектив розвитку основних вікових новоутворень.

Принцип ранньої діагностики відхилень у розвитку. Раннє ви&

явлення відхилень та початок корекційно&розвиваючої роботи доз&

воляє врахувати сензитивність різних функцій та максимально ви&

користати потенційні можливості мозку, який розвивається.

Принцип єдності діагностики та корекції. Реалізація цього

принципу дозволяє продуктивно використати результати обсте&

ження для побудови індивідуальних та групових корекційно&розви&

ваючих програм.

Психолого&педагогічний моніторинг дозволяє не тільки опера&

тивно відстежити процес і динаміку освітньої діяльності, але й

своєчасно корегувати її у випадку визначення негативних явищ.

У спеціальному навчальному закладі об’єктами моніторингу

можуть бути:

— нервово&психічний та фізичний розвиток дітей;

— психоемоційний стан та розвиток особистості дитини;

— адаптація до умов життя у ПОУ;

— різна діяльність дитини (комунікативна, предметна, ігрова,
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продуктивна, елементарна навчальна та інш.) та його розвиток

в ній;

— вплив створюваного в установах соціокультурного середови&

ща на розвиток дитини та його психологічне благополуччя;

— фізкультурно&оздоровча діяльність та її вплив на розвиток

фізичних якостей та фізичної підготовки дітей;

— розвиток інноваційних процесів та їх вплив на підвищення

загальної якості роботи установи по основних напрямках її діяль&

ності;

— педагогічна діяльність вихователів, логопедів, викладачів&де&

фектологів, психологів, їх професійний зріст.

— різні аспекти взаємодії установи з родинами вихованців;

— шкільна адаптація та результати навчання;

— функціонування управлінської структури у змінах соціально&

го та освітнього середовища.

Консультування з проблем дитини з проблемами відхилення у

розвитку може проводитися різними спеціалістами в залежності від

запитів педагогів та батьків. Це можуть бути психологи (психо&

логічна модель), а також спеціалісти з колекційної педагогіки, ло&

гопеди. Кожен з цих спеціалістів має важливі знання, які допомо&

жуть вирішити ту чи іншу проблему, яка знаходиться у сфері

компетентності консультанта.

Крім того слід виокремити різні рівні консультування в залеж&

ності від можливостей спеціалістів. Перший рівень — інформатив&

ний, коли консультант забезпечує клієнта необхідними йому відо&

мостями (наприклад, про те, що таке розумова відсталість чи

яке&небудь інше відхилення у розвитку його дитини; які існують

спеціалізовані установи). Другий рівень консультування — навчан&

ня тим чи іншим навичкам, вмінням: поведінковим, соціальними,

навичкам елементарної корекційної роботи, а не тільки забезпе&

чення інформацією. Третій рівень — допомога в активній перебу&

дові системи відносин оцінки дійсності, а не просто забезпечення

інформацією чи навчання.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОМУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ИНТЕГРИРОВАННОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Старобина Елена Михайловна
Отдел проблем профессиональной и психологической реабилиатции
Санкт!Петербургского научно!практического центра 
медико!социальной экспертизы, протезирования и реабилитации 
инвалидов им. Г. А. Альбрехта ФМБА России, Санкт!Петербург, 
Россия 195267, Россия, Санкт!Петерубрг, Бестужевская ул. Д. 50 
Тел. 8 812 5439974, E!mail: e!star@peterlink.ru

В основе процесса профессионального образования обучаю&

щихся с ограниченными возможностями здоровья лежит призна&

ние принципов гуманистической педагогики, новых подходов

к целям, содержанию и результативности образования. Можно от&

метить значительный рост трудностей организационного, правово&

го, технического, методического, психологического, этического

характера, возникающих на пути интегрированного профессио&

нального образования. 

Специфичность теории профессионального образования лю&

дей с ограниченными возможностями здоровья заключается

в ее междисциплинарности, реабилитационно&образовательной

сущности, учете особенностей обучающихся с ограниченными

возможностями. Создание условий для интегрированного профес&

сионального образования учащихся с ограниченными возможнос&

тями здоровья должно базироваться на основе комплексного соп&

ровождения процесса обучения, использования эффективных

реабилитационно&образовательных технологий, создания реаби&

литационно&образовательного пространства и реабилитационно&

образовательной среды, которые отражают как образовательный,

так и реабилитационный аспекты данной системы с учетом специ&

фики контингента обучающихся. 

Комплексное сопровождение образования предполагает его

системность, мультидисциплинарность, непрерывность, использо&

вание позитивного внутреннего потенциала развития обучающего&

ся, приоритет интересов сопровождаемого, независимость и авто&
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номность специалистов службы сопровождения. 

С учетом того, что профессиональное образование людей с ог&

раниченными возможностями здоровья реализует двуединую зада&

чу — профессиональное образование и реабилитацию, необходимо

выделить образовательный и реабилитационный блоки в структуре

образовательно&реабилитационного процесса. Второй блок обес&

печивает комплексное психолого&педагогические медико&соци&

альное сопровождение образовательного процесса, реабилитацию

инвалидов. Для теоретического обоснования этого сопровождения

необходимо использовать основы как общей и специальной педа&

гогики, так и реабилитологии. 

С точки зрения реабилитации, профессиональное образова&

ние — один из ее аспектов, элемент профессиональной реабилита&

ции. Профессиональная подготовка как центральное звено

профессиональной реабилитации обусловливается взаимосвязью

с профориентацией, выбором профессии, допрофессиональной

подготовкой, с одной стороны, и с трудоустройством и производ&

ственной адаптацией как критериями ее эффективности, с другой.

Профессиональное образование обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья призвано решать задачи не только освое&

ния профессии, но и социальной адаптации, интеграции в учебный

и трудовой коллективы, общество.

Специфичность теории профессионального образования лю&

дей с ограниченными возможностями здоровья заключается в ее

реабилитационно&образовательной сущности, учете особенностей

обучающихся, в частности, различных ограничений их способнос&

ти к обучению. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ 
ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

З ОБМЕЖЕННЯМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Шевцов Андрій Гаррійович
Професор Інституту корекційної педагогіки та психології 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,
03126, м. Київ, б. Івана Лепсе 34!б, к. 115, (044) 4993665, 4863545,
dr_shevtsov@ukr.net

За останні 10 років вищі навчальні заклади освіти III–IV рівнів

акредитації в Україні у тій чи іншій мірі набули значний практич&

ний і методичний досвід організації інтегрованого навчання сту&

дентів з обмеженнями життєдіяльності, зокрема: Відкритий міжна&

родний університет розвитку людини «Україна», Кримський

гуманітарний університет, Національна металургійна академія Ук&

раїни, Національний педагогічний університет імені М. П. Драго&

манова, Донбаський інститут техніки та менеджменту Міжнарод&

ного науково&технічного університету, Харківський національний

університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний

університет радіоелектроніки та інші. Проте коло таких закладів

достатньо обмежене і назріла нагальна потреба у створенні

національної системи вищої інтегрованої освіти, в якій кожна до&

росла людина з обмеженнями життєдіяльності унаслідок порушен&

ня здоров’я, що має потребу та інтелектуальні можливості до здо&

буття вищої освіти, мала б рівний доступ до неї у вищому

навчальному закладі незалежно від форми власності та підпорядку&

вання, територіального розташування та напряму підготовки. 

На сприяння вирішенню цієї проблеми направлений науково&

педагогічний експеримент «Системний підхід до організації

інтегрованого навчання студентів з особливими освітніми потреба&

ми у вищих навчальних закладах Ш–ІV рівнів акредитації», який

започатковано наказом Міністерства освіти та науки України від

27.06.2008 року № 587. Мережа вищих навчальних закладів III–IV

рівнів акредитації, що приймають участь в експерименті складаєть&

ся, зокрема, із названих вище ВНЗ.

Наказом МОН затверджена програма експерименту та Коорди&

наційна рада для супроводу та узагальнення результатів експери&
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менту. У програмі визначено, що метою дослідження є розробка та

експериментальна перевірка нормативів до реабілітаційних заходів

засобами освіти, які є елементами технології впровадження комп&

лексного супроводу навчання студентів з особливими освітніми

потребами. Об’єкт дослідження — навчально&виховний процес

у вищих навчальних закладах Ш–ІV рівнів акредитації, в яких нав&

чаються студенти з обмеженнями життєдіяльності. Предмет

дослідження — методи, форми, й засоби формування умов компле&

ксного супроводу навчання студентів з особливими освітніми пот&

ребами.

Для досягнення мети експерименту на рівні Міністерства

освіти і науки України ставляться, зокрема, завдання розроблення

нормативних документів і науково&методичних матеріалів для за&

безпечення вищими навчальними закладами рівного доступу до

якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами в умовах

інтегрованого навчання, узагальнення та публікація результатів

експерименту, розповсюдження його досвіду в системі освіти Ук&

раїни та за кордоном. На рівні вищого навчального закладу ство&

рюється інформаційний пакету щодо організації інтегрованого

навчання осіб з особливими освітніми потребами, організовується

робота спеціального навчально&реабілітаційного підрозділу для

адаптації та супроводу цих студентів, здійснюється апробація до&

кументів та матеріалів експерименту в інтегрованих академічних

групах.

Серед очікуваних результатів експерименту:

— створення нормативних документів з питань організації

інтегрованого навчання у вищих навчальних закладах для осіб

з особливими освітніми потребами;

— підготовка науково&методичних та навчально&методичних

матеріалів з питань комплексної системи супроводу навчання осіб

з особливими освітніми потребами .

— створення моделей спеціальних освітніх послуг для вищезаз&

наченої категорії молоді з урахуванням нозологій.

— створення у вищих навчальних закладах, що є учасниками

експерименту, сучасної бази для забезпечення рівного доступу до

якісної вищої освіти осіб з особливими освітніми потребами, зок&

рема спеціальних навчально&реабілітаційних підрозділів. 

Експеримент здійснюється на основі таких науково&теоретич&

них принципів, як уявлення про освітньо&реабілітаційний процес
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у ВНЗ як особистісно орієнтовану систему, диференційованого

підходу залежно від нозології, поєднання навчально&виховного

процесу з індивідуальними корекційно&реабілітаційними захода&

ми, поетапного адаптування студентів з інвалідністю до навчально&

го процесу, забезпечення пріоритету прав студентів з інвалідністю

на задоволення їхніх особливих освітніх потреб та створення для

них спеціальних умов навчання, корекційно&андрагогічних прин&

ципів навчання дорослих осіб з інвалідністю тощо.

Діяльність системи комплексного навчально&реабілітаційного

супроводу студентів з інвалідністю у вищих навчальних закладах, яка

включає, зокрема, створення безбар’єрного архітектурного

середовища, здійснення у процесі навчання кваліфікованого

корекційно&реабілітаційного, психолого&андрагогічного, соціально&

го, соціально&середовищного, соціально&культурного, медичного,

валеологічного, спортивно&фізкультурного, правового, організацій&

ного, технічного та інших видів супроводу студентів з інвалідністю

з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного роз&

витку, задатків і здібностей та особливих освітніх потреб, має бути

підпорядкована особистісно центрованої концепції формування ре&

абілітаційного простору професійної освіти.

На цей час в рамках експерименту робочою групою розроблено

тимчасове положення „Про організацію інтегрованого навчання

осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах III–IVрівнів акре&

дитації незалежно від форм власності та підпорядкування», яке зат&

верджене наказом Міністерства освіти і науки України від

02.09.2009 р. № 809. На основі узагальненого досвіду навчання сту&

дентів з інвалідністю у закладах, що є учасниками експерименту,

положенням пропонується певна схема управління навчально&ре&

абілітаційною системою ВНЗ, яка є універсальною і може бути зас&

тосована у будь&якому вищому навчальному закладі незалежно від

кількості студентів з інвалідністю, які у ньому навчаються. Цим до&

кументом також визначаються організаційні засади забезпечення

особам з особливими освітніми потребами (студентам з інва&

лідністю) рівний доступ до якісної вищої освіти шляхом організації

інтегрованого навчання та створення для них спеціального освітнь&

ого середовища. Види, зміст і обсяги необхідного комплексного

навчально&реабілітаційного та іншого супроводу студентів

з інвалідністю у ВНЗ запропоновано надавати відповідно до

Індивідуальної навчально&реабілітаційної програми студента
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з інвалідністю. Вона розробляється спеціалізованим навчально&

реабілітаційним підрозділом на основі діагностичного обстеження

та особливих освітніх, медичних, психологічних, соціальних,

техніко&середовищних та інших потреб студента відповідно до

Індивідуальної програми реабілітації інваліда (Постанова Кабінету

Міністрів України від 23.05.07 № 757), Державної типової програми

реабілітації інвалідів (Постанова Кабінету Міністрів України від

8.12.06 № 1686), Індивідуального навчального плану студента, дер&

жавних соціальних стандартів і державних соціальних гарантій

України та затверджується навчально&реабілітаційною комісією

навчального закладу.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОСВІТНЬО5ВИХОВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ СТУДЕНІВ З ОБМЕЖЕНИМИ

ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ 
ЦЕНТРУ ДУХОВНО5ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
НА БАЗІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Роганова Марина Вікторівна
Проректор з гуманітарної освіти та соціальної політики
Донбаського інституту техніки та менеджменту ЗАТ 
«Міжнародний науково!технічний університет 
ім. академіка Юрія Бугая»
84313, Краматорськ Донецької області
Бул. Машинобудівників, 32
тел 0626414716
e!mail: marinavik@ukr.net

Інтеграція в суспільство осіб з обмеженими можливостями, їх

соціальний захист, психолого&педагогічна підтримка є одним із

найбільш актуальних і пріоритетних напрямків політики кожної

розвиненої країни світу як в освітній, так і в соціальній сфері,

оскільки ставлення до людини з інвалідністю багато в чому є показ&

ником рівня цивілізованого демократичного устрою держави.

На захист прав людей з особливими потребами, які внаслідок

інвалідності та непрацездатності стикаються з труднощами та пе&

решкодами для участі в житті суспільства, спрямовані Конституція

України, Загальна декларація прав людини, Стандартні правила
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забезпечення рівних можливостей для інвалідів (Резолюція Гене&

ральної Асамблеї ООН) та низка законодавчих актів (Закони Ук&

раїни «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,

«Про освіту» та ін.), у яких визначено принцип рівності прав люди&

ни з обмеженими можливостями в отриманні освіти, працевлашту&

ванні, активній громадянській позиції, у реалізації своїх по&

тенційних можливостей.

На базі Донбаського інституту техніки та менеджменту створе&

но Центр духовно&інтелектуального розвитку та професійної ре&

абілітації студентів з особливими потребами.

Для організації освітньо&виховного процесу створено спеціаль&

ну методичну інформаційно&телекомунікаційну базу. ВНЗ забезпе&

чено спеціалізованою літературою; адаптивними технічними засо&

бами навчання та технічними засобами реабілітації.

Для студентів з особливими потребами створено спеціальне

освітньо&виховне соціокультурне середовище: спеціальні архітек&

турні умови для безперешкодного доступу до освітнього закладу,

навчальний аудиторій — пандуси, поручні, аудиторії розташовані

на першому поверсі)

Створення Центру духовно&інтелектуального розвитку, про&

фесійної реабілітації молоді з обмеженими фізичними можливос&

тями має інноваційний характер, тому що в основу надання про&

форієнтаційних послуг покладено:

1. Комплексний характер. Створення реабілітаційного просто&

ру відбувається за допомогою ВНЗ, громадських організацій,

медичних та власних установ.

2. Узгоджено інтереси громадян і суспільства через ринок праці.

А саме, інвалідам надається можливість одержати вищу освіту

в Донбаському інституті техніки і менеджменту Міжнародного на&

уково&технічного університету за державні кошти за індивідуаль&

ною, дистанційною програмою навчання із відпрацюванням прид&

баних професіональних знань і навичок в підприємстві інвалідів та

підтримкою Громадської організації жінок&інвалідів Північного

Донбасу до подальшого працевлаштування.

3. Ведеться робота з подолання соціальних бар’єрів, відтворен&

ню інтеграційного простору, пост реабілітаційного супроводу,

скринінгу процесу реабілітації. Створюються умови медичної і пси&

хологічної реабілітації громадян з обмеженими фізичними можли&
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востями завдяки розробці індивідуальної програми психолого&

фізичної реабілітації, телеконсультуванню, віртуальним обходам

профільними фахівцями, дистанційному консультуванню з про&

відними спеціалістами України і закордонних країн на базі НДІ

травматології й ортопедії м. Донецьк, а також Інституту духовного

розвитку людини м. Луганська Розробляється програма працев&

лаштування студентів&інвалідів на спеціально обладнаному чи пе&

реустаткованому робочому місцях на підприємствах міста, також

розглядаються можливості працевлаштування і роботи на підпри&

ємствах за допомогою глобальної мережі Інтернет за одержаною

спеціаль&ністю.

Діяльність Центру духовно&інтелектуального розвитку та фізич&

ної реабілітації молоді з обмеженими фізичними можливостями»

охоплює наступні напрямки: 

1) створення бази даних, професійна діагностика та професійна

орієнтація інваліда;

2) складання комплексної програми професійної реабілітації

студентів&інвалідів (з елементами духовної, соціокультурної, пси&

хологічної реабілітації);

3) професійне навчання;

4) скринінг процесу реабілітації;

5) пост реабілітаційний супровід;

6) сприяння у працевлаштуванні та профадаптація до робочого

місця в умовах ринкових взаємовідносин;

7) сприяння у подальшому підвищенні кваліфікації.

Донбаський інститут техніки та менеджменту Міжнародного

науково&технічного університету займається навчанням інвалідів

з 2002 р. В даний час ця робота є одним з пріоритетних напрямів

діяльності ДІТМ МНТУ.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЛЮДЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Поліщук П. П. 
проректор з експлуатації та розвитку 
матеріально!технічної бази Університету «Україна»

Побудова демократичного суспільства неможлива без створен&

ня рівних прав і рівних можливостей для всіх громадян, в тому

числі і для людей з особливими потребами.

Протягом останніх десятиріч світова спільнота суттєво змінила

своє ставлення до цих проблем, усвідомлюючи, що людина

з інвалідністю — це насамперед людина. Її інвалідність — вторинна.

Чисельність інвалідів в усьому світі 650 млн чоловік (це 10–15%

населення світу), з них майже 470 млн людей працездатного віку.

В Україні нараховується понад 2,6 млн громадян з обмеженими

фізичними можливостями. Кожен 18&й громадянин в Україні —

інвалід, тобто людина, яка має потребу в соціальній допомозі і по&

силеному соціальному захисті. Але часто&густо їх права порушу&

ються, і вони продовжують зазнавати дискримінації.

Важливу роль у формуванні національної політики та законода&

вства стосовно осіб з інвалідністю відіграють міжнародні інституції.

В першу чергу, Організація Об’єднаних Націй, статут якої було

підписано у 1945 році 50 державами.

У 1948 році ООН прийняла Всесвітню декларацію прав людини,

проголосила рівність прав усіх людей без винятку, включаючи

інвалідів. Генеральна Асамблея ООН у 1971 році прийняла декла&

рацію про права розумово відсталих осіб і в 1975 році своєю резо&

люцією затвердила Декларацію про права інвалідів. Ці документи

констатують, що розумово відсталі особи та інваліди мають ті самі

громадянські та політичні права, що й інші люди. Мають право

навчатися, працювати або займатися іншою корисною справою

в міру своїх можливостей.

Принципи, сформовані в цих деклараціях закріплені і розвинуті

в 22 стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для

інвалідів, затверджених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН №

48/96 від 20 грудня 1993 року.
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У 1961 році була прийнята Європейська соціальна Хартія (пе&

реглянута в 1996 році) і присвячена економічним і соціальним пра&

вам інвалідів.

2003 рік був оголошений Європейським роком людей з особли&

вими потребами. Головною метою якого було підвищити інформо&

ваність суспільства про права інвалідів та сприяння в їх здійсненні.

У травні 2003 року міністрами держав&членів Ради Європи було

прийнято Малагську декларацію «Про заходи щодо досягнення

прогресу у сфері повноправної участі інвалідів у житті громадянсь&

кого суспільства». Основною метою майбутнього десятиріччя було

проголошено підвищення якості життя інвалідів та їх сімей, спри&

яння інвалідам у досягненні самостійності і соціальної інтеграції,

в активній участі у житті суспільства.

На основі Малагської декларації у квітні 2006 року був прийня&

тий «План дій Ради Європи на 2006–2015 роки щодо захисту прав

людей з обмеженими можливостями та забезпечення їх пов&

ноцінної участі у житті суспільства: підвищення якості життя лю&

дей з обмеженими можливостями в Європі».

У грудні 2006 року на 61 сесії Генеральної Асамблеї ООН було

прийнято Конвенцію про права інвалідів та Факультативний про&

токол до неї. Це І міжнародно&правовий документ, який має

обов’язкову юридичну силу для країн&учасниць ООН. Конвенція

передбачає основні стандарти забезпечення та захисту прав і свобод

людей з інвалідністю. Україна у вересні 2008 року підписала ці до&

кументи, тим самим підтримала світові ідеї щодо дотримання прав

інвалідів, щодо повної інтеграції людини з особливими потребами

у суспільне життя. На жаль, ця Конвенція ще не ратифікована Вер&

ховною Радою України.

Україна, як активний член міжнародних співтовариств,

здійснюючи приведення національного законодавства до поло&

жень міжнародних актів, як демократична, соціальна, правова дер&

жава, в якій людина, її життя, здоров’я, честь і гідність, недотор&

канність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю,

виступає гарантом і захисником інтересів, прав і свобод всіх членів

суспільства, у тому числі й інвалідів.

Програми щодо соціального захисту інвалідів віднесено до

пріоритетних державних програм, а видатки на їх виконання відне&

сено до захищених статей Держбюджету України.
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У зв’язку з інтеграцією України до Європейського Союзу, прий&

няттям Законів України «Про основи соціальної захищеності

інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні» та прий&

няття урядом низки нормативно&правових актів суттєво змінилося

розуміння проблем інвалідів в українському суспільстві.

Від соціального захисту інвалідів держава поступово переходить

до реального забезпечення їх прав, які передбачені у Конвенції

ООН про права інвалідів..

Поліпшення соціального захисту інвалідів, забезпечення їх

прав є стратегічним курсом державної політики України.

В суспільстві відбулися зміни у ставленні до громадян з інва&

лідністю. Принципи повноцінного життя та рівних можливостей

для інвалідів поступово затверджуються у свідомості членів ук&

раїнського суспільства.

Однак, реальний прогрес ще не дає змоги повною мірою

розв’язати проблеми соціального захисту і реабілітації та інтеграції

в суспільство осіб з інвалідністю.

САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

I. Нова освітня концепція, організаційна структура

освітньої системи, стратегічних завдань удосконалення

освітньої системи в Україні, соціальні й економічні транс�

формації.

Таланчук Петро Михайлович, 
Малишев Віктор Володимирович,
Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій
Інженерно!технологічного інституту Університету «Україна»
Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1., тел. 424!94!33
e!mail: victor_malyshev@mail.ru

Відійшло в минуле ХХ ст., що виявило світу особливості нової

інформаційної цивілізації — інтеросвітні аспекти, що передбача&

ють перехід до нової освітньої концепції, в основі якої лежить фун&

даменталізація освіти. Як підкреслювалось у Передньому слові
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Інформаційно&довідкового літопису Університету «Україна» «Май&

бутнє за нами», освіта має стати таким соціальним інститутом, що

надав би людині різноманітні освітні послуги, які дозволять учити&

ся безупинно, забезпечують широким масам людей можливість

одержання після вузівської і додаткової освіти. Для цього не&

обхідно: диверсифікувати структуру освітніх програм, надати мож&

ливість кожній людині побудувати таку освітню траєкторію, яка

найповніше відповідала б її освітнім і професійним здібностям.

Важливою проблемою початку ХХІ ст. є пошук відповідної ор&

ганізаційної структури освітньої системи і її установ, які забезпечи&

ли б перехід від принципу «Освіта на все життя» до принципу

«Освіта протягом усього життя». Зміни у світовому співтоваристві

створюють грунт для того, щоб більш послідовно просуватися від

національної замкнутості, самоізоляції до взаємодії і спів&

робітництва у світовому освітньому співтоваристві, до перетворен&

ня його на цілісність з урахуванням національної специфіки, обу&

мовленої потребами, інтересами й цілями конкретної країни.

До основних ознак, що визначають світ у ХХІ ст., можна віднес&

ти такі: освіта покликана бути освітою для всіх; смислоутворюючим

стрижнем освіти має бути етична домінанта; освіта покликана но&

сити творчий і новаторський характер; освіта повинна базуватися

на науково обґрунтованих знаннях, бути різноманітною, адекват&

ною культурному й етнічному розмаїттю людства.

В основу освіти ХХІ ст. покладена Конвенція з прав дитини, яка

була прийнята Асамблеєю ООН 20 листопада 1989р. У Європі не&

має жодної держави, яка б не приєдналася до цієї Конвенції.

Однією із найважливіших тенденцій світової освіти є її інтег&

рація, яка буде вирішуватись за допомогою педагогічних та інфор&

маційних технологій. І неабияке значення в цьому процесі матиме

самовизначення особистості в контексті інтеграції України до

європейського інтелектуального простору.

Серед найважливіших стратегічних завдань удосконалення

освітньої системи в Україні, визначених державною освітньою

програмою, — виведення освіти на рівень розвинутих країн світу

докорінним реформуванням її концептуальних, структурних та ор&

ганізаційних засад. Тож модернізація освітньої системи нині є

суспільною потребою та фундаментальною умовою інтеграції Ук&

раїни до європейського інтелектуального простору. Тому в ході пе&
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реструктурування освіти слід ураховувати, що диференціація нав&

чання становить пріоритетні цілі й завдання. Зокрема, вона перед&

бачає профільне навчання, яке враховує інтереси особистості, з од&

ного боку, та потреби і запити держави — з іншого.

Однією з причин актуалізації питань модернізації освіти, само&

визначення і самореалізації особистості є світові глобалізаційні

процеси, що набирають дедалі більшого розмаху і змушують Ук&

раїну, не відмовляючись від національних особливостей та інте&

ресів, поділяти відповідні загальні ключові проблеми європейських

держав. Адже в постіндустріальному суспільстві на передній план і

за значенням, і за вкладеними фінансовими засобами починає ви&

ходити система освіти. Суспільству потрібні освічені кадри, бо пра&

ця набуває дедалі більше інтелектуального і творчого характеру.

Кадри переміщуються у сферу виробництва знань, інформації, пос&

луг. Глобалізуючись, світ стає загальним, що породжує нові завдан&

ня і перспективи, тому маємо виробляти спільні підходи та вимоги

в галузі освіти й самовизначення особистості.

За порівняно короткий час незалежності в Україні відбулися

серйозні соціальні й економічні трансформації, які західне

суспільство переживало століттями. І досі ще нам доводиться дола&

ти психологію утриманців, завищену самооцінку тощо. Провідна

роль у подоланні цих вад належить освіті. Сам процес професійно&

го самовизначення молоді складається з кількох етапів. На першо&

му етапі людина принципово вибирає між законослухняною і

асоціальною поведінкою; на другому — здійснює вибір між влас&

ним благополуччям і суспільною потребою (7% дівчат вибрали про&

фесію вчителя, хоча престижність її визнали лише 2%). На третьо&

му етапі молодь вибирає для майбутньої професійної діяльності

сектор економіки (приватний чи державний). Нині 60% випуск&

ників надають перевагу надійності державного сектора над приват&

ним. Але це співвідношення може змінитися. Далі молода людина

робить крок у виборі професії, на який, у свою чергу, впливає бага&

то факторів (рівень здібностей і підготовленості, наявність

відповідних нахилів, позиція батьків і друзів, престижність про&

фесії тощо).

Зі входженням України до Болонського процесу змінилися па&

радигми в системі вищої професійної освіти (ВПО), за якою освіта

здобувається ступінчасто: навчання за профілем (перші два роки,
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навчання за напрямом (чотири роки), навчання за спеціальністю

(шість років).Проте об’єктивно невідворотний Болонський процес

з його декларуванням рівного права на освіту без доповнення кри&

терію «відповідно до здібностей» зумовив появу низки проблем в

Україні. По&перше, передбачена Болонською угодою свобода рин&

ку праці молодих спеціалістів призводить до відпливу талановитих

випускників у країни з тими економічними умовами, де рівень

можливостей для самовизначення й самореалізації є вищим. Як

наслідок цього — втрата Україною загального інтелектуального по&

тенціалу. Це вимагає зміни умов платні висококваліфікованим

спеціалістам у напрямі її зростання. По&друге, вільний доступ до

вищої освіти (зросла кількість відкритих вільних університетів)

знижує цінність диплома про вищу освіту, що вже не гарантує пра&

цедавцеві високий інтелектуальний, освітній і фаховий рівень влас&

ника цього диплома. Паризькі студентські страйки продемонстру&

вали, до чого призводить необмежене зростання власників

дипломів, не забезпечених реальними знаннями.

В Україні також жертви загальної «дипломізації» часто не мо&

жуть працевлаштуватися за спеціальністю. Повальне прагнення

здобути вищу освіту є міною уповільненої дії, оскільки зросли

амбіції новоспечених спеціалістів, і реальні потреби ринку праці не

узгоджені між собою. Нині ми це спостерігаємо в Україні на прик&

ладі юристів і економістів.

Доступність вищої освіти до кожного призвела до інверсії її

соціального статусу: закінчити ПТУ, коледж, ліцей сьогодні

вигідніше і надійніше, бо гарантовані працевлаштування і вища

зарплата. Тож для інтеграції до європейського освітнього простору

Україна повинна, як і в західних країнах, розширити прийом

абітурієнтів, щоб вступ за рівних умов до ВНЗ був доступний кож&

ному. Але у процесі навчання слід здійснювати відсів з вільною

конкуренцією студентів. Тоді залишаться найздібніші й найор&

ганізованіші. Суспільство вже усвідомило, що успіх його економіки

визначає не походження, а старанність і освіченість кожного.
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САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

II. Досвід освіти західних країн.

Таланчук Петро Михайлович, Малишев Віктор Володимирович,
Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій
Інженерно!технологічного інституту Університету «Україна»
Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1., тел. 424!94!33
e!mail: victor_malyshev@mail.ru

Розв’язання ключових проблем самовизначення особистості

в контексті входження України до європейського інтелектуального

інтеграційного простору слід шукати в позитивному досвіді освіти

західних країн. Адже допомога особистості в самовизначенні є спе&

цифічним завданням саме педагогічної науки і практики. Прикла&

дом може бути освітня система Фінляндії, визнана кращою в світі.

Диференціація в ній розпочинається в дошкільному віці та триває в

школі. Діти розподіляються в паралельні класи за рівнями

психічного і розумового розвитку. В середніх класах диференціація

відбувається з визначенням профільних напрямів, тобто самовизна&

чення спостерігається значно раніше, ніж в інших країнах Європи.

Заслуговує уваги й досвід шкіл з продуктивного навчання

в Німеччині. Він полягає в тому, що для «важких» підлітків, які

прагнуть навчатися, створюють умови, за яких вони півдня навча&

ються, а півдня працюють, набуваючи певних робітничих про&

фесій. Самовизначення учнів відбувається з урахуванням індивіду&

альних особливостей і раніше, ніж у масових школах. Вдалим

прикладом продуктивного навчання в Україні були (і ще подекуди

залишились) шкільні виробничі бригади, де навчання поєднувало&

ся з продуктивною працею. Крім того, в ряді районних міст зберег&

лися навчально&виробничі комбінати (НВК), які успішно працю&

ють з профорієнтації та ознайомлення учнів з робітничими

професіями. Діяльність учнівських виробничих бригад і НВК спря&

мована на полегшення самовизначення учнів, підвищення їхньої

життєздатності у бурхливому морі нашого сьогодення. Це тим важ&

ливіше, що здобувають вищу освіту не всі випускники, а от

робітничу спеціальність повинен мати кожний.
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Самовизначення учнів у ряді англомовних країн (Великобри&

танія, США) відбувається як наслідок диференціації закладів та

змісту освіти, що здійснюється на двох рівнях. Перший рівень —

навчання на основі індивідуальних особливостей інтелекту (primary

school). В цьому випадку програми і підручники «пристосовують»

під культурний та інтелектуально доступний (зазвичай примітив&

ний) рівень школярів, щоб дітям було цікаво навчатися. На друго&

му рівні (secondary school) відбуваються добір і поглиблене вивчен&

ня предметів певного напряму за рахунок інших дисциплін з метою

професійної спрямованості навчання. Такий підхід є дифе&

ренціацією за інтересами, враховуються мотиви для зарахування на

відповідні профілі. При цьому розширення інваріантного ядра

програм з урахуванням вікової диференціації не усуває наявність

принципово різних потоків за рахунок варіативної частини прог&

рам для навчальних напрямів. Така диференціація, спрямована на

соціальну селекцію учнів, сприяє їхньому самовизначенню ще

в стінах навчального закладу.

В освітній системі Росії також відбулися зміни, пов’язані з пе&

реходом від авторитарного уніфікованого змісту до особистісно

орієнтованої моделі варіативного навчання. Крім сталої частини

програмного матеріалу, широкі можливості надає варіативна части&

на змісту, де федеральний компонент змісту освіти поєднується

з регіонально&національним і шкільним. Дозволені й розробки

індивідуальних програм, екстернат, домашнє навчання, що відрод&

жує орієнтацію на індивідуальність дитини, на можливість її віль&

ного самовизначення і самореалізації.

Таким чином, завдяки диференціації навчання соціуми розви&

нутих країн створили умови для високого рівня індивідуалізації лю&

дини, її саморозвитку, самовизначення й самореалізації. Тож, в Ук&

раїні ми повинні взяти кращий досвід зарубіжжя й адаптувати його

до національного ґрунту, щоб швидше інтегруватись до європейсь&

кого інтелектуального освітнього простору, паралельно розв’язую&

чи етнорегіональні й мовні проблеми. Водночас треба подолати не&

доліки системи освіти, які послаблюють конкурентоспроможність

нашої країни. Одним із кроків, що наближують входження України

до європейського співтовариства, стало введення до системи освіти

незалежного тестування, яке усуває корупцію при одержанні атес&

тата про середню освіту та вступі до ВНЗ. Це нововведення ще не

зовсім досконале, проте кількість його прихильників неухильно
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зростає. Адже зростає значення знань, а не оцінок. Підвищилася

мотивація учнів до навчання. Вони стали свідоміше ставитися до

набуття знань та вмінь. Відповідно до ВНЗ потрапляють найдос&

тойніші, а отже, з університетів виходитимуть краще підготовлені

фахівці. Тож урешті&решт суспільство виграє. 

Важливим є використання в навчальних закладах України, як

і в передових країнах Європи, інформаційних засобів зв’язку, що не

лише впливають на економіку, а й покращують процес освіти. Ви&

користання Інтернету сприяє виробленню вмінь здобувати інфор&

мацію, допомагає учневі визначитись у колі своїх інтересів. Крім

того, зростає значення не лише набуття знань, а й уміння їх вико&

ристовувати. Отже, йдеться про актуальну для всього освітнього

простору Європи проблему — компетентність учнів. Саме підготов&

ка самостійної, життєздатної, компетентної, конкурентоспромож&

ної особистості, здатної до самовизначення, до вибору спочатку

профілю навчання, а потім — і професії, стало завданням сучасної

української школи. 

САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

III. Варіативний компонент змісту освіти та професій�

не самовизначення.

Таланчук Петро Михайлович, Малишев Віктор Володимирович,
Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій
Інженерно!технологічного інституту Університету «Україна»
Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1., тел. 424!94!33
e!mail: victor_malyshev@mail.ru

Самовизначенню учнів у житті значно сприяє й розробка

варіативного компонента змісту освіти як у старшій, так і в ос&

новній школі. У школі ІІ ступеня — це в основному гуртки, факуль&

тативи, пропедевтичні, предметні, орієнтувальні курси; у старшій

школі — переважно спецкурси (елективи) і факультативи. Всі кур&

си за вибором та індивідуальні заняття призначені для підвищення

рівня мотивації учнів до вибору спочатку профілю навчання, а

потім — професії. В основу формувальних функцій профорієнтації

покладено процес саморозвитку й самовизначення особистості.
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Отже, в Україні є значні напрацювання з питань профільної дифе&

ренціації навчання, самовизначення учнів. Реалізація цих напра&

цювань також сприятиме успіху в інтеграції України до європейсь&

кого інтелектуального освітнього простору.

Істотною особливістю західної освіти є раннє професійне само&

визначення і тривалий термін набуття її на вищому рівні. Зокрема,

щоб стати висококваліфікованим лікарем, треба вчитися 15 років.

А саме: в класах відповідного ухилу учні спочатку стають молодши&

ми спеціалістами з догляду за хворими, потім — середніми (медсе&

страми) і лише згодом — лікарями різних категорій, поступово

підвищуючи свій фаховий рівень. Таким чином, той, хто планує

лікувати людей, має пройти всі етапи лікарської підготовки. Тому

наші лікарі, потрапивши до європейських країн чи США, повинні

підтверджувати свій статус, складаючи відповідні іспити.

В Україні ми також маємо прагнути до більш раннього проекту&

вання професійних планів учнів, виховання життєвої здатності. Ос&

таннє означає вміння адаптуватись до змінних умов життя, долати

життєві негаразди, бути стресостійким, наполегливим і толерант&

ним. Позитивним в Україні є те, що вже в основній школі передба&

чається надання учням психолого&педагогічної підтримки у проек&

туванні варіантів продовження освіти в профільних класах школи

чи інших закладах середньої освіти.

У період підготовки учнів до першого і, мабуть, найбільш

відповідального в їхньому житті етапу самовизначення — вибору

профілю навчання — передбачається проходження пропедевтично&

го етапу, який поділяється на ряд підетапів (стадій) залежно від віку

дітей: ознайомчо&розвивальний (1–4 кл.), аналітично&діагностич&

ний (7 клас), рефлексивно&підготовчий (8 клас). На цих підетапах

відбувається ознайомлення з найпоширенішими професіями, діаг&

ностуються запити й інтереси дітей, моделюються домінуючі види

навчальної діяльності підлітків залежно від їхньої мотивації, прог&

нозуються напрями розвитку школярів залежно від їхніх здібностей

і переважаючих інтересів, на основі обґрунтованих міркувань

оцінюється готовність до вибору профілю навчання. Таким чином,

пропедевтичний етап дає змогу диференціювати учнів відповідно

до їхніх потреб. Налагоджено координацію із закладами позашкіль&

ної освіти (центри технічної творчості, клуби за інтересами тощо)

для спільної діяльності щодо організації допрофільної підготовки

і професійної орієнтації учнів. При цьому учень набуває досвіду



– 30 –

Секція І Науково�організаційні засади

з особливими потребами 

самореалізації в творчому колективі ровесників, проходить допро&

фесійну соціалізацію.

На основному етапі (9 клас) реалізуються змістові аспекти до

профільної підготовки, перевіряється готовність дев’ятикласників

до вибору профілю, їхня здатність до засвоєння змісту за обраним

профілем. Однак як і в країнах Європи, в Україні завдяки доп&

рофільній підготовці і її пропедевтичному етапу почалося здійснен&

ня більш раннього профільного, а далі і професійного самовизна&

чення.

Розроблено критерії готовності дев’ятикласників до вибору

профілю навчання: а) спрямованість ціннісних орієнтацій, пов’яза&

них з профілем навчання й відповідними напрямами післяшкільної

освіти; б) наявність індивідуальних цілей профільного навчання;

в) володіння інформацією щодо подальшого продовження освіти,

життєвого, соціального і професійного самовизначення; г) наяв&

ність досвіду оволодіння компетенціями, необхідними в профіль&

ному навчанні. В ряді шкіл, що створили центри профільної підго&

товки і профорієнтації, діють координатори, які налагоджують

зв’язок з усіма суб’єктами відповідного напряму роботи.

Для полегшення самовизначення підлітків, їхньої соціальної

адаптації важливим є набуття учнями соціальних компетенцій. Ос&

таннім часом у ряді країн Європи значного поширення набула кон&

цепція формування в молоді універсальних соціальних компе&

тенцій (якими вміннями мають володіти випускники шкіл, які

вимоги ставить перед ними світ праці). З’ясовано, що ефективна

професійна поведінка складається з двох елементів ключових ком&

петенцій і низки базових навичок та особистісних якостей, які

лежать в основі будь&якої трудової діяльності. До перших належать:

мислительні операції, міжособистісні стосунки, адаптованість

в інформаційному суспільстві, оволодіння новими технологіями,

набуття особистісних рис (відповідальність, адекватна самооцінка,

комунікативність тощо). Виховання цих якостей забезпечує зміст

основної підготовки для всіх учнів, незалежно від того, підуть вони

після закінчення школи працювати чи далі навчатись. Важливо,

щоб вони брали участь у діяльності, яка сприяє професійному

самовизначенню. 

Отже, набуття соціальних компетентностей — важлива пробле&

ма для будь&якого суспільства. Актуальним є її розв’язання і в Ук&

раїні у контексті інтеграції держави до європейського інтелектуаль&
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ного простору. Натомість європейські країни вчаться в нас щодо

набуття учнями предметних компетенцій, особливо в галузі при&

родничо&математичних дисциплін. Тому за умови вільного ринку

праці й виникла проблема «перетікання» інтелектуального по&

тенціалу до західних країн.

САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

IV. Наскрізне навчання.

Таланчук Петро Михайлович, Малишев Віктор Володимирович,
Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій
Інженерно!технологічного інституту Університету «Україна»
Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1., тел. 424!94!33
e!mail: victor_malyshev@mail.ru

В питаннях самовизначення молоді особливе значення набуває

наскрізне навчання. Наприклад, проведення в Університеті «Ук&

раїна» експерименту наскрізного навчання «дитсадок — школа —

ВНЗ» дає можливість Сумській філії, Миколаївському між&

регіональному інститутові, факультетам економіки та менеджмен&

ту, філології та масових комунікацій здійснювати наукову перевірку

та вироблення парадигми навчального закладу нового типу, забез&

печувати послідовність і наступність навчально&виховного процесу,

підвищувати якість підготовки фахівців до професійної діяльності

в ринкових умовах.

Завдяки наскрізному навчанню учні знайомляться з усіма на&

бутками світової культури, отримують змогу уникнути повторення

та тавтології при вивченні окремих дисциплін, скоротити термін

навчання без втрати якості, забезпечувати виконання ліцензійного

плану прийому студентів.

З метою координації діяльності закладів освіти та установ для

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців

в системі ступеневої освіти, спільного та ефективного використан&

ня матеріально&технічної бази, розробки науково&методичного за&

безпечення навчального процесу, забезпечення студентів базами

практик, випускників — працевлаштуванням наказом Міністерства
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освіти і науки України від 18.05.01р. № 391 створено навчально&на&

уково&виробничий комплекс інженерної освіти. До його складу

ввійшли: Відкритий міжнародний університет розвитку людини

«Україна», Київський індустріальний технікум, Асоціація

підприємств «Київміськбудматеріали».

Основною метою Комплексу є:
 сприяти підвищенню якості підготовки фахівців та створенню

умов для всебічного розвитку особистості;

 створення систем спадкоємності всіх ступенів та рівнів освіти

у відповідності до Закону України «Про освіту».

Слід зазначити, що за період існування комплексу понад 800

випускників Київського індустріального технікуму продовжили

своє навчання в Університеті «Україна».

Необхідно також відмітити важливість для самовизначення

молоді експерименту щодо впровадження професійно&орієнтова&

них програм вищої освіти, започаткованого Університетом «Ук&

раїна» та затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від

29.05.06р. № 417 Корпоративний навчальний заклад (КНЗ) — нав&

чально&виробничий комплекс, що створений на основі договору

для поєднання навчального, виробничого, наукового та ко&

мерційного інтересу, із делегуванням окремих повноважень його

учасників централізованому органу регулювання діяльності КНЗ.

Діяльність КНЗ має на меті упорядкування та підвищення

ефективності взаємодії ринку освітніх послуг, напрацювання сучас&

них принципів формування державного замовлення, із урахуван&

ням загальнодержавних та регіональних потреб підготовки фахівців

з вищою освітою та у відповідності до Болонської декларації, ство&

рення передумов для посилення мобільності студентів, розширен&

ня можливостей їх, працевлаштування після закінчення навчання.

Метою проведення експерименту є:
 досягнення більшої сумісності та порівняння національної та

європейських систем освіти, сприяння запровадженню двохступе&

невої структури вищої академічної освіти та системи дипломів, сту&

пенів, академічних кваліфікацій, адекватних європейським анало&

гам;

 сприяння формуванню в Україні європейської системи стан&

дартів якості навчання з використанням критеріїв, механізмів та

методів оцінювання, що можна порівнювати;
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 напрацювання нормативно&правових засад забезпечення

в ринкових умовах академічної та трудової мобільності студентів,

викладачів, дослідників і управлінців у галузі вищої освіти;

 краще задоволення потреб народногосподарського комплексу

України у висококваліфікованих фахівцях;

 пришвидшення адаптації випускників вищих навчальних зак&

ладів до вимог народногосподарського комплексу України;

 підвищення конкурентоспроможності випускників вищих

навчальних закладів в Україні щодо працевлаштування;

 підвищення умотивованості студентів до якісного навчання

під час набуття вищої академічної та професійної освіти;

 напрацювання принципів формування замовлення на підго&

товку фахівців із вищою освітою у ринкових умовах з урахуванням

загальнодержавних, регіональних та галузевих потреб;

 напрацювання нових нормативно&правових та фінансово&еко&

номічних засад взаємодії вищих навчальних закладів та замовників

підготовки фахівців із вищою освітою (підприємств, організацій та

установ) у межах КНЗ.

Проведення експерименту ґрунтується на врахуванні основних

принципів Болонського процесу. З моменту започаткування експе&

рименту в Університеті «Україна» понад 400 студентів отримали

дипломи за відповідною програмою навчання.

САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

V. Шкільна психологічна служба, навчання акмеологіч�

ного типу.

Таланчук Петро Михайлович, Малишев Віктор Володимирович,
Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій
Інженерно!технологічного інституту Університету «Україна»
Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1., тел. 424!94!33
e!mail: victor_malyshev@mail.ru

Розв’язання проблеми самовизначення школярів залежить від

кваліфікованого впливу психологів на професійне становлення ви&

пускників. У європейських країнах уже давно працюють соціальні
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психологи. В Україні, на відміну від європейських країн, посада

шкільного психолога з’явилася значно пізніше. Нині шкільна пси&

хологічна служба є практично в кожній школі. У цьому зв’язку го&

ловною умовою ефективності реформування вітчизняної освіти

стало включення до неї діагностичного блоку, який дає можливість

старшим школярам не лише з’ясувати своє ставлення до того чи

іншого виду професійної діяльності, а й пізнати свої професійно

важливі риси, рівень і потенціал їх розвитку. Основними вимогами

до діагностування є проведення його в експрес&режимі, прозорість

і доступність його підсумків для педагогів і батьків, використання

профорієнтаційних засобів, моніторинг результативності до

профільної чи допрофесійної підготовки. Психологічне діагносту&

вання дає можливість диференціювати учнів відповідно до їхніх

професійних потреб, пріоритетних мотивів вибору й допомогти їм

професійно самовизначитись.

Психологи мають дослідити фізичні й інтелектуальні від&

мінності, що ґрунтуються на психофізіологічних особливостях і

зумовлюють доступність для людини одних видів праці й недос&

тупність інших. Отже, ядром особистісно орієнтованої роботи

в школі має стати цілеспрямований розвиток здатності до само&

визначення в змінних умовах вибору. Ідеться про подолання

інфантилізму, коли вчителі, як няньки, «витирали носи» учням.

Тому в них була притуплена відповідальність, самостійність.

Школярі вважали, що за їхню подальшу долю мають турбуватися

батьки, вчителі, держава. Часи змінилися, і тепер учням надаєть&

ся більше прав, але й обов’язків має бути більше. Ми приєднали&

ся до європейської тенденції в освіті щодо зняття обмежень у сво&

боді дій учнів, переходу їх до самоосвіти, саморозвитку,

самовизначення.

Нині особливої актуальності у світі набуває теоретичне обґрун&

тування розвивального навчання акмеологічного типу. Слово «ак&

ме» з грецької — вищий ступінь чого&небудь, квітуча сила. Акмео&

логія — наука, що вивчає людину з досягненням нею апогею

розвитку. Освіта акмеологічного типу створює умови, за яких учні

навчаються на максимумі своїх можливостей, здібностей, здоров’я.

за такого підходу кожен учень має усвідомлювати, що він вчиться за

себе і для себе. Тоді в нас зникне ганебна система списувань і підка&

зок, якої немає ніде в світі, бо учні в зарубіжжі розуміють, що

життєве і професійне самовизначення залежить від результатів
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їхнього навчання. Поступово й наші учні доходять такої ж думки,

особливо після результатів незалежного тестування.

Отже, щоб педагогічний процес був продуктивним, він має бу&

ти орієнтованим на досягнення саме особистісних результатів від

раннього дитинства до старості за умови реалізації принципу по&

етапного досягнення вершин. Компоненти саморозвитку почина&

ють формуватись від народження дитини, яка з кожним роком

прагне набути здатності до самореалізації, досягнути вершин про&

фесіоналізму. Важливо тільки, щоб у сім’ї і школі в дитини не

відбили бажання самостійної діяльності, адже відома дитяча фраза

«я сам, дай я сам» часто дратує дорослих, їм не вистачає часу

і терпіння, бо треба якусь справу зробити швидше.

Сучасний світ вимагає освіти акмеологічного типу, яка дає змо&

гу на кожному віковому етапі розвитку людини досягти максималь&

них для неї вершин згідно з біологічними, соціальними та історич&

ними факторами. Побудова акмеологічної освіти з урахуванням

інтересу до конкретних галузей знань, певної професії — це спра&

вжня модернізація, що інтегрує інтелектуальний потенціал держав

Європи, дає змогу випускникам працювати без обмежень у будь&

якій західній країні й після закінчення українського ВНЗ. У цих

країнах особливо цінують спеціалістів, про яких говорять, що така

людина «сама себе зробила», тобто зробила кар’єру в науці, мис&

тецтві чи бізнесі цілком самостійно, або ж самоактуалізувалась,

розкрила свій потенціал. Самоактуалізація виражає інтелектуальну,

емоційну й вольову готовність людини найповніше реалізувати свої

можливості відповідно до своїх здібностей. Проблема саморе&

алізації особистості за своєю суттю має практико&орієнтувальний

характер.

Для успішної самореалізації необхідне ще й проектування свого

самовизначення, що передбачає вибір профілю навчання в основ&

ній школі, вибір професії після закінчення школи або траєкторію

подальшого навчання у ВНЗ. На жаль, зміст шкільної середньої

освіти в Україні інформаційно не обслуговує процесу самовизна&

чення школярів, надаючи їм можливість методом проб і помилок

приймати ситуаційні рішення. Із змісту шкільних предметів не

формується уявлення про діяльність представників різних про&

фесій. А тим часом програмно&цільовий концентр змісту освіти —

це життєве і професійне самовизначення особистості. Допомогти

цьому може мережева взаємодія шкіл і закладів додаткової освіти,
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у яких учні можуть самовизначитись, ознайомлюючись з робітни&

чими професіями на заняттях гуртків (наприклад, авіамодельний),

адже профорієнтація — завдання всіх виховних закладів, а не тіль&

ки школи. Через інтерес учнів до вибору майбутньої професії відбу&

вається соціалізація особистості підлітка, яка передбачає психоло&

го&педагогічну підтримку проектування професійних планів, що

створює інтегративні знання про професії, про вимоги до претен&

дентів на різні професії, про замовлення на них у європейських

країнах.

Водночас загострюється проблема входження школярів у світ

праці, реальних економічних відносин, професійного самовизна&

чення. Реальністю стає багаторазова протягом життя зміна про&

фесій і видів трудової діяльності, до якої учні мають готуватись у

процесі навчання в школі. Легко переорієнтуватись із зміною про&

цесу праці можуть лише ті, хто має фундаментальні знання. Такі

знання є мобільними, динамічними і функціональними. Саме за

випускниками ВНЗ з такими знаннями «полюють» на Заході, бо

такі спеціалісти швидко знаходять потрібну інформацію, роблять

правильний вибір в екстремальних ситуаціях, приймають пра&

вильні й відповідальні рішення. Таким чином, тільки фундамен&

тальні, а не поверхові знання дають можливість людині самовизна&

читися, зробити службову кар’єру. Тож для особистості, яка

розвивається, самовизначення є тотожним пошуку сенсу життя.

Для цього потрібна консолідація зусиль психологів, учителів,

т’юторів, наставників, батьків, громадськості, тобто всіх, кому не

байдужа доля кожного українця, випускника навчального закладу.
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ЦІННІСНІ ЗАСАДИ АКМЕОЛОГІЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНО5ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Дмитренко Лариса Іванівна
Завідувач сектора відділу педагогічної освіти та освіти дорослих 
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України
т. 425!39!05

Розвиток системи освіти, направлений на формування нової

ціннісної свідомості людини і суспільства в цілому, можливий тіль&

ки через оновленого керівника, який сам повинен стати носієм ви&

щих духовних цінностей. Для цього необхідно забезпечити акмео&

логічну підготовку керівників у вищих навчальних закладах всіх

рівнів акредитації. 

Навчально — виховний процес у вищих навчальних закладах на

сучасному етапі будується на основі цілого ряду нових підходів, які

супроводжуються значним збагаченням і ускладненням соціальних

функцій. Одним із таких підходів є акмеологічний підхід. Акмео&

логічний підхід — це система принципів, прийомів і методів, який

базується на методологічних принципах і методах дослідження,

вирішенні практичних завдань, пов’язаних з розвитком дорослої

людини. У структурі інноваційної освіти він відіграє значну роль

«озброюючи людину знаннями та технологіями, які забезпечують

можливість успішної самореалі¬зації особистості».

Загальні та власні принципи, які є основними для акмеології,

розроблені в роботах Б. Ананьєва, К. Альбуханової&Славської,

Л. Анциферової, Б. Ломова, В. Мерліна, А. Брушлінського, К. Пла&

тонова, С. Рубінштейна і визначаються як комплексність, сис&

темність, суб’єктність, розвиток, активність, інваріантність, духов&

но&моральний принцип та ін. 

Акмеологічне знання повинно бути направлено, в першу чергу

на інтереси всіх учасників навчально&виховного процесу, зокрема

на осіб з інвалідністю, для їх прогресивного, особистісного і про&

фесійного розвитку. 

Акмеологічна підготовка керівників до організації навчально&

виховного процесу студентів з інвалідністю повинна здійснюватися
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з урахуванням різних вихідних засад, зокрема ціннісних, вираже&

них в змісті освіти, які формують його певну акмеологічну позицію.

Вдосконалення свідомості по відношенню до людини, на нашу

думку, утверджуються наступними трьома вимірами цінностей,

а саме:

— внутрішньою цінністю, яка належить внутрішній суті осо&

бистості. Це вічна цінність і значення особистості, яка надається

Творцем (тобто ця цінність надається зовні). Вона не залежить від

талантів та досягнень людини. Вона надається безумовно, її не

потрібно заробляти чи «заслуговувати». Знання про цю істину при&

носить в життя людини відчуття надійності, безпечності. Тому зав&

дання акмеологічного підходу полягає, насамперед, у формуванні в

усіх учасників навчального процесу усвідомлення внутрішньої

цінності, значимості. На нашу думку, це є головним у вихованні мо&

лоді, оскільки їм не потрібно прагнути чи «заслуговувати» цю

цінність (значимість) або розвивати її. Вона вже їм належить по

праву свого існування як людини. Вищезазначене є головною умо&

вою для становлення здорової самооцінки (самоприйняття). 

— цінністю характеру, яка не дається зовні і формується в про&

цесі всього життя самою людиною. На сьогодні існує особлива пот&

реба в поверненні в систему цінностей нашого суспільства поваги

до Творця та людини пов’язаної з характером, оскільки на сьогодні

інтелектуальні можливості, спортивні дані, артистичний талант,

діловий чи політичний образ, особистісні дари оцінюються набага&

то вище внутрішніх якостей характеру. Іноді все вищезазначене ви&

користовується для «виправдовування» відсутності моральних

стандартів. 

— цінністю досягнень — це визнання поведінки чи досягнень

людини — результату її успішної діяльності. 

Отже, керівники, визнаючи і з мудрістю підтримуючи зусилля

(наміри, результати, досягнення) всіх учасників навчально — ви&

ховного процесу, створюють для них акмеологічне середовище, яке

забезпечує можливість успішного самовдосконалення і саморе&

алізації кожної особистості.
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СОЦІАЛЬНО5ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ ОСВІТИ 
У ДУХОВНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Кухтик Т. В., д. т. н., проф.
Ректор Донбаського інститут техніки та менеджменту 
Міжнародного науково!технічного університету ім. ак. Юрія Бугая

Українське суспільство, його національна освіта знаходяться на

нового етапі свого розвитку, пов’язаного зі зміною менталітету

суспільства й особистості, зміною ціннісних орієнтацій, спрямова&

них на переосмислення сутності Людини. Для подолання системної

кризи в усіх сферах життєдіяльності та формування гуманістично&

орієнтованого суспільства, у якому одним із визначених чинників

є духовний розвиток, необхідно забезпечити інтенсифікацію духов&

но&інтелектуального потенціалу суспільства, пріоритетність розвит&

ку культури, мови, науки, освіти та виховання.

Ситуація, яка складалася на ринку 90&х років, — глобалізація,

лібералізація торгівлі, швидке зростання інформаційних техноло&

гій, спонукають компанії, організації і підприємства вносити зміни

до господарської діяльності, щоб бути конкурентноздатними. Ця

нова концепція управління змінами охоплює всі заплановані, ор&

ганізовувані і контрольовані зміни в області стратегії виробничих

процесів, структури і культури будь&якої соціально&економічної

системи, не виключаючи приватні і державні підприємства. Мене&

джмент змін піднімає специфічні питання управління економікою,

як держави, так і підприємств, компаній зокрема, включаючи ор&

ганізаційні, інформаційні, комунікаційні, а також кадрові аспекти.

Зміни зачіпають три найважливіші сфери будь&якої організації:

технологію, управління і соціально&психологічний клімат. Перет&

ворення технологій освітнього процесу зумовлює креативний,

творчий початок і інноваційність. Тому в 90&і роки і були створені

навчальні заклади нового інноваційного типу такі як Міжнародний

науково&технічний університет імені академіка Юрія Бугая, які по&

легшували виникнення нових ідей і методів навчання, а потім

в 2006&му році перехід окремих вузів на нові навчальні плани підго&

товки бакалаврів і магістрів. Але в сучасному вузі до цих пір йде

процес поєднання «креативного і рутинного», що значно гальмує

розвиток вузів як інноваційних, соціально&економічних структур,

що дозволяють вивести економічні країни з кризи.
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Необхідно відзначити, що освіта тут грає роль «венчурних» сис&

тем, які готують менеджерів змін протягом останніх десятиліть, які

можуть бути затребувані під час переходу нашої економіки на еко&

лого&гуманістичний шлях розвитку. Інновації не задля інновацій,

зміни не задля змін, освіта не задля освіти суспільства в цілому, а

для досягнення єдиної глобальної мети — виживання в умовах

жорстких екологічних зовнішніх чинників, що дозволяють

суспільству нарощувати свої основні ресурси, — людські. В даний

час людський капітал стає одним з головних ресурсів економіки

кожної країни, тому президенти і уряд багатьох країн декларують

проведення змін, як організаційних, так і технологічних.

Постійне змінне навколишнє соціально&економічне середови&

ще, інформаційна революція, глобалізація і інтернаціоналізація,

невизначеність меж розвитку суспільства в цілому ускладнює пи&

тання ефективного управління змінами нашого світу. І лише

людський ресурс українського суспільства, інтелектуальний

капітал, який до цих пір не ідентифікований на Україні, може вия&

витися могутнім двигуном нашої економіки у напрямі екології і гу&

манізації нашого співтовариства в цілому.

Використовуються природні ресурси планети в такому величез&

ному масштабі, що це може привести до неможливості існування

подальших цивілізацій. Величезна відповідальність перед

суспільством лежить на вищій школі, яка учить відстежувати зміни

наший сучасності. І уміння управляти на благо наший цивілізації,

враховуючи стійкий розвиток системи освіти. 

ООН проголосила десятиліття 2005–2015 рр. десятиліттям

освіти. Освіта і освічена людина зможе перетворити суспільство

в творчому напрямі, який дозволяє людству протистояти еко&

логічним катаклізмам.

Освіта — рушійна «сила майбутнього», це те, що дозволяє вже

зараз управляти змінами быстроменяющегося, складного і непе&

редбачуваного миру, суспільства.

Багато учених пргнозують стійкий розвиток освіті, який може

з’явитися в майбутньому. Тут необхідні системні знання прогнозу&

вання і передбачення, з використанням інформаційних технологій,

що враховують не тільки узагальнені знання, але і розвиток розумо&

вих операцій, загального світогляду в контексті картини з фраг&

ментів, що отримуються різними науками. І якщо суспільство вия&

виться не здібним до морального самообмеження на основі чітких
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етичних критеріїв, під питання буде поставлено само його вижи&

вання.

Ніякі матеріальні добавки не ведуть до збільшення народжува&

ності, бо народжуваність пов’язана з гармонійним змістом людини

і природи, в змінах ціннісних орієнтацій сучасної людини. Не&

обхідно займатися не тільки інноваціями, індустрією, машинобуду&

ванням, але і людинобудуванням в умовах гармонійного, еко&

логічного розвитку нашого суспільства, його духовної реабілітації.

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ 
ОРГАНИЗАЦИОННО5ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ЛЮДЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АДАПТИВНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Егоров Пантелеймон Романович
председатель правления Якутской республиканской 
ассоциации инвалидов — студентов и специалистов, 
директор учебно!производственного вычислительного 
центра «Толбон».
677016 г. Якутск, ул. Кулаковского, № 42, каб.336, 
тел: (8!4112)!364128, Email: tolbon@sitc.ru 

На основе обобщения и анализа тенденций в модернизации

профессионального образования в республике Саха (Якутия) была

разработана «Концепция информатизации системы общего обра&

зования РС(Я)», где стратегическая цель информатизации в рес&

публике представлена как подготовка детей и молодежи к полно&

ценной жизни в информационном обществе за счет повышения

качества образования посредством формирования единой инфор&

мационно&образовательной среды и интенсивной интеграции

адаптивных компьютерных технологий в образовательный про&

цесс.

В качестве базового вуза был выбран Якутский государствен&

ный университет имени М. К. Аммосова, так как он является веду&

щим головным учебным центром развития образования, науки
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и культуры в республике Саха (Якутия), способствующим распро&

странению научных знаний и инновационных технологий, осуще&

ствляющим культурно&просветительскую деятельность среди насе&

ления республики, пользуется большой популярностью среди

студентов с ООП и имеет довольно большой опыт их обучения

Развитию профессионального образования людей с ООП с ис&

пользованием адаптивных компьютерных технологий могут спосо&

бствовать тифлотехнические средства, адаптивные, компьютерные

технологии и ресурсы. К специальным тифлотехническим сред&

ствам можно отнести программы экранного доступа к информа&

ции, тактильные — Брайлевские строки и Брайлевские принтеры.

Их назначение — обеспечивать пользователю с проблемами зрения

возможность наиболее эффективной, комфортной, самостоятель&

ной работы на персональном компьютере. Разработка и внедрение

адаптивных, компьютерных технологий и тифлосредств зависят,

главным образом от уровня развития научно&технического прог&

ресса.

Применение адаптивных компьютерных технологий в обуче&

нии студентов с проблемами зрения позволяет:

 решить задачу гуманизации образования; повысить эффектив&

ность учебного процесса;

 развить личностные качества, образовательные и профессио&

нальные интересы;

 развить коммуникативные и социальные способности студен&

та с проблемами зрения, особенно при работе в сети Интернет;

 существенно расширить возможности индивидуализации и

дифференциации обучения за счет предоставления каждому обуча&

емому персонального педагога, роль которого выполняет персо&

нальный компьютер;

 определить обучаемого в качестве активного субъекта позна&

ния, признать его самоценность;

 учесть субъективный опыт обучаемого, его индивидуальные

особенности;

 осуществить самостоятельную учебную деятельность, в ходе

которой обучаемый самообучается и само развивается;

 привить студенту с проблемами зрения навыки работы с адап&

тивными, компьютерными технологиями, что способствует его

адаптации к быстро меняющимся социальным условиям для ус&

пешной реализации своих профессиональных задач.



– 43 –

інклюзії людей Секція І

в загальноосвітній простір

Благодаря адаптивным компьютерным технологиям — прог&

раммам экранного доступа к информации, программам увеличения

изображений и брайлевским строкам студенты с проблемами зре&

ния могут делать практически любую работу на персональном

компьютере не хуже зрячих студентов.

Современные программы экранного доступа, такие как JAWS,

Virgo, Cobra, Nvda и другие уже не просто читают экран. Они тесно

взаимодействуют с операционной системой и прикладными при&

ложениями, создавая звуковой и рельефный интерфейс, наиболее

удобный для пользователя с проблемами зрения. При помощи

программы JAWS персональный компьютер становится не только

доступным, но и простым в использовании студентов с проблема&

ми зрения.

С бурным развитием новых адаптивных компьютерных техно&

логий у людей с ООП появилась на наш взгляд прекрасная возмож&

ность получения профессионального образования. Поэтому надо

интенсивно развивать и энергично внедрять дистанционное обра&

зование. Создавать виртуальные школы, обеспечить каждого чело&

века с проблемами зрения персональным компьютером и предос&

тавить ему самому право выбора того или иного образовательного

заведения.

В 2004 году УПВЦ «Толбон» выпустил учебно&методическое по&

собие «Компьютер — ваш помощник и друг» для студентов с проб&

лемами зрения, которое непременно поможет каждому пользовате&

лю с проблемами зрения в освоении им в кратчайшие сроки работы

на персональном компьютере. Это учебное пособие содержит

в краткой, лаконичной, доходчивой форме описание работы в сре&

де Windows, с основными офисными программами такими, как

Word, Excel, работа во всемирной сети Интернет, организация гра&

мотного поиска информации в Интернете, работа с электронной

почтой в программе Outlock, сканирование документов при помо&

щи программы Finereader и многое другое.

На сегодняшний день является весьма своевременным обоб&

щение, целостное научное осмысление и тиражирование положи&

тельного опыта использования адаптивных компьютерных техно&

логий в масштабах всей страны. До сих пор работа по освоению

адаптивных компьютерных технологий в регионах ведется по

большей части нерегулярно, разрозненно и нередко на низком

профессиональном уровне. Масштабность решаемых проблем
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требует привлечения значительно более мощных ресурсов центра&

лизованного подхода.

Результаты деятельности УПВЦ «Толбон» создают благоприят&

ные возможности для получения профессионального образования

людей с ООП, адаптации этой группы молодежи к учебному про&

цессу и социальной интеграции в учебное заведение, повышения

их конкурентоспособности на рынке высококвалифицированного

труда и успешной интеграции в современное общество.

ТЕОРЕТИКО5МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ 

В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
В КОНТЕКСТІ ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 

Смірнова Ірина Валеріївна
студентка 7!го курсу заочного відділення Інституту 
права та міжнародних відносин ВМУРЛ «Україна», 
Київська область, м. Бровари, вул. Незалежності 13, кв. 40, 
дом. тел. 8 (044 65072).

Метою Болонського процесу є створення до 2010 року

європейського наукового та освітнього простору за для підвищення

спроможності випускників, підвищення мобільності громадян на

європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності

європейської вищої школи. Для досягнення цієї мети необхідно

прийняти зручні та зрозумілі градації дипломів, ступенів і ква&

ліфікацій; увести в своїй основі двоступеневу структуру вищої

освіти; увести взаємовизнаний на європейському просторі вчений

ступінь доктора філософії; використати єдину систему кредитних

одиниць (систему ECTS — European Community Course Credit

Transfer System), увести уніфіковані і взаємно визнані на євро&

пейському просторі додатки до диплома; напрацьовувати, підтри&

мувати і розвивати європейські стандарти якості із застосуванням

порівняльних критеріїв, механізмів і методів їх оцінки відповідно

до вимог ENQA; усунути наявні перепони для розширення мобіль&

ності студентів, викладачів, дослідників і управлінців вищої школи.

Цей процес добровільний; полісуб’єктний; такий, що ґрунтується

на цінностях європейської освіти і культури; такий, що не нівелює

національні особливості освітніх систем різних країн Європи.
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Наша участь в європейській мережі з гарантування якості

у вищій освіті (система ENQA) обов’язкова вже в найближчий час;

контроль якості повинен зосередитися не тільки на контролі

навчального процесу, кадрів, науково&методичного забезпечення,

матеріальної бази тощо, а, в першу чергу, на контролі знань сту&

дентів і особливо випускників, визначаючи їхню компетентність

і спроможність задовольняти вимоги ринку праці; акредитуватися

мають не тільки навчальні заклади і спеціальності, але й окремі

освітні програми, це те, з чим поки що ми не стикалися; окрім

внутрішньої оцінки якості неминуча зовнішня оцінка, яку підтри&

мує ENQA і яка надає можливість оцінювати навчальні програми за

межами своєї країни за загальними критеріями. Щодо узгодження

дворівневої системи, то ця проблема не була б занадто складною,

якби перед нашою системою освіти не постала в повному обсязі

проблема вирішення долі технікумів і коледжів. Вердикт громадсь&

кості та держави з цього питання може визначитись на перетині

декількох рішень, наприклад, повністю інтегрувати кращі техніку&

ми і коледжі в заклади III, IV рівнів акредитації, створивши їм умо&

ви для надання освітньо&кваліфікаційного рівня «бакалавр», решту

ж трансформувати в заклади середньої професійної освіти для на&

дання випускникам рівня висококваліфікованих робітників.

Відповідальне рішення ми маємо прийняти стосовно освітньо&

кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Очевидно, поки спеціалісти

затребувані нашою економікою, цей рівень варто зберігати.

Доцільніше паралельно вводити за формулою 4+2 освітньо&

кваліфікаційний рівень «магістр» відповідної галузі. Магістр інже&

нерії, магістр права, магістр з бізнес адміністрування та інші. Ана&

логічний підхід можна було б застосувати до системи наукових

ступенів в Україні. При здійсненні вказаних структурних перетво&

рень важливо надати широкі права ВНЗ у прийнятті європейських

стандартів — повністю чи частково і в певні терміни. Це тим паче

важливо, що самі ВНЗ добре розуміються на тому, що врешті&решт

привабливість їхніх закладів у абітурієнтів та студентів прямо зале&

жить від того, який вибір зробили ці ВНЗ я як швидко вони цей

вибір втілюють в життя. Усі документи Болонського процесу та

пов’язані з ними задачі, в першу чергу, пов’язані із студентами.

Привабливість ВНЗ для студентів — це перспектива для кар’єри,

якість, мобільність та вартість навчання, вартість проживання,
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доступність побутових послуг, наявність стипендіальних програм,

повага до європейських та світових цінностей, відповідність євро&

пейським освітянським стандартам, переваги при працевлашту&

ванні тощо.

ПРОБЛЕМИ ІНВАЛІДНОСТІ В СУЧАСНИХ 
УМОВАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Сизоненко Надія Анатоліївна, Кримчак Людмила Юріївна
Кафедра соціальної роботи та кадрового менеджменту 
Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара
49050, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72. Тел: (056) 374!98!70
e!mail: ksk317@yandex.ua, hope!mg_88@mail.ru

Останнім часом, у зв’язку з зростанням в Україні рівня чисель&

ності дітей та молоді з психофізіологічними особливостями, серед

дослідників обговорюється питання щодо розробки новітніх техно&

логій, пов’язаних з успішним інтегруванням цієї категорії осіб

в суспільство. Сутність таких технологій, з точки зору науковців,

полягає в тому, що діти та молодь з функціональними обмеження&

ми не повинні бути соціально відокремленими та ізольованими від

суспільства.

Успішне інтегрування зазначеної категорії населення в історич&

но&культурну спільноту обумовлене рядом протиріч, які потребу&

ють для свого рішення комплексного підходу. Складність їх

вирішення пов’язана не тільки з наявністю необхідних засобів, та&

ких як переобладнання громадських місць, будівель, транспорту

тощо, а і необхідністю зміни свідомості як самих дітей та молоді

з обмеженими можливостями, так і оточуючих їх членів

суспільства. 

Відповідно до Декларації про права інвалідів, інвалідом вва&

жається особа, яка, через недосконалість фізичних чи розумових

можливостей, не взмозі самостійно забезпечити повністю чи част&

ково свої потреби в нормальному особистому і (чи) соціальному

житті. 

Конвенція ООН про права дітей, що мають відхилення

в розвитку, чітко закріплює їх право на повноцінне і достойне жит&

тя в умовах, які дозволяють їм зберегти гідність, почуття впевне&
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ності в собі і полегшують активну участь у житті суспільства; право

на особливу турботу і допомогу з боку батьків і держави. 
Зазначена теза стала базовою для Закону України «Про основи

соціальної захищеності інвалідів в Україні». Відповідно до поло&
жень цього Закону розроблено і затверджено цілий ряд документів,
зокрема: Комплексну програму розв’язання проблем інвалідності
в Україні, Положення про медико&соціальну експертизу, Положен&
ня про індивідуальну програму реабілітації, Положення про фонд
соціального захисту інвалідів в Україні. Протягом останніх років
прийнято низку законодавчих і нормативних актів, що гарантують
соціальну захищеність державою тих категорій громадян, які в силу
вроджених або набутих фізичних чи психічних вад потребують
особливої уваги і захисту.

Важливий напрямок підвищення рівня зайнятості інвалідів
пов’язан з закріпленим законодавчо фіксованим розміром норма&
тивів робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів
на рівні чотирьох відсотків від загальної чисельності працюючих
для всіх підприємств, установ і організацій, незалежно від форми
власності і господарювання.

Згідно зі статтями Закону «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні» матеріальне, соціально&побутове і медичне за&
безпечення інвалідів здійснюється у вигляді грошових виплат
(пенсій, допомог, одноразових виплат), забезпечення медикамен&
тами й іншими засобами, включаючи автомобілі, крісла&коляски,
протезно&ортопедичні вироби, друковані видання зі спеціальним
шрифтом, звукопідсилюючу апаратуру та аналізатори, а також на&
дання послуг з медичної, соціальної, трудової і професійної ре&
абілітації, побутового та торговельного обслуговування.

Відповідно до зазначеного Закону, медико&соціальної екс&
пертизи та індивідуальної програми реабілітації, особи з функ&
ціональними обмеженнями отримують необхідні види матеріаль&
ної, соціально&побутової, медичної допомоги, яка надається за
рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів в Україні.
Разом з цим, безоплатно або на пільгових умовах, інваліди от&
римують послуги по соціально&побутовому і медичному обслуго&
вуванню.

Законом та іншими нормативними актами передбачаються
і різні форми соціального обслуговування зазначеної категорії
населення, серед яких: надання допомоги вдома (включаючи
соціально&медичне обслуговування); напівстаціонарне соціальне
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обслуговування у відділеннях денного (нічного) перебування;
стаціонарне соціальне обслуговування в будинках&інтернатах,
пансіонатах і інших стаціонарних установах соціального обслугову&
вання; термінове соціальне обслуговування (організація харчуван&
ня, забезпечення одягом, взуттям, термінове надання тимчасового
житла і т. ін.); соціально&консультаційна допомога.

Передумовою гарантій зайнятості для інвалідів є здобуття
відповідної освіти і професії. Законодавство гарантує право
інваліда на навчання і професійну підготовку. Обдаровані діти&
інваліди мають право на безплатне навчання музиці, образотворчо&
му, декоративно&ужитковому мистецтву в загальних навчальних
закладах або в спеціальних позашкільних навчальних закладах.

Узагальнюючи, необхідно зазначити, що не зважаючи на існу&
ючі різноманітні підходи щодо вирішення проблеми, пов’язаної
з інтеграцією дітей та молоді з функціональними обмеженнями
в суспільство, все ж вона залишається не вирішеною, що, у свою
чергу, потребує більш ретельного її вивчення. 

ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ РІВНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Сокольнікова Олена Василівна
Кафедра міжнародної інформації Житомирського 
економіко!гуманітарного інституту ВНЗ Університету «Україна»
10012, Житомир, вул. В. Бердичівська, 52. 
Тел. (0412) 43!89!13
e!mail: univerukr@gmail.com

Інформаційне суспільство потребує змін в концепції сучасної

освіти. Випускник вищого навчального закладу опиняється перед

необхідністю жити у складному, багатовимірному соціумі, залуча&

тись водночас до різних видів діяльності. Завдання сучасного на&

вчального закладу не тільки надати певні знання, необхідні для

оволодіння професією, але сформувати такий набір умінь та нави&

чок, які допомагають людям з особливими потребами розв’язувати

проблеми, що виникають протягом його функціонування у склад&

них соціальних умовах. 
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Нових можливостей надають процеси розвитку комп’ютерної

техніки та засобів зв’язку, які змінюють структуру зайнятості,

а в сукупності з посиленням інтелектуалізації праці з’являються

так звані «електронні котеджі», які дозволять перенести роботу

з офісу до житла працівника [2].

Великого значення в такому суспільстві набуває інформація,

що має властивість взаємодії як з духовним, так і з матеріальним

світом людини. Інформація, з одного боку, формує матеріальне

середовище життя людини, виступаючи в ролі інноваційних техно&

логій, комп’ютерних програм, телекомунікаційних протоколів

тощо, а, з іншого, служить основним засобом міжособистісних

взаємин, постійно виникаючи, видозмінюючись і трансформую&

чись у процесі переходу від однієї людини до іншої. У такий спосіб

інформація одночасно визначає і соціокультурне життя людини

і його матеріальне буття. Оволодівши навиками пошуку, обробки,

зберігання, розповсюдження та захисту інформації, сучасна люди&

на отримує додаткові  можливості в процесі самореалізації. 

Унікальних можливостей людям з особливими потребами

в умовах становлення сучасного інформаційного суспільства надає

підготовка фахівців з «Міжнародної інформації», яка здійснюється

саме з метою формування умінь та навичок, які б не тільки дозво&

лили випускникам реалізувати себе в елітних професіях, але й без&

перервно самовдосконалюватись за допомогою сформованих

умінь роботи з інформацією. Адже спеціаліст з міжнародної інфор&

мації — це фахівець, підготовлений до виконання високок&

валіфікованої організаційної та дослідницької роботи. Об’єктом

діяльності майбутнього фахівця виступають процеси пошуку, об&

робки, переказу та поширення інформації про життя, політичні та

інші події зарубіжних державах. Максимального значення досягає

вивчення іноземних мов, що значно розширює простір не тільки

професійної діяльності, але й спілкування.

Ще одним завданням у процесі підготовки студентів за

спеціальністю Міжнародна інформація — є формування інфор&

маційної компетентності майбутніх спеціалістів, що є одним

з найбільш ефективних і багатообіцяючих інструментів, який доз&

воляє навчити тому, як підготуватися до вирішення проблем, що

виникають протягом професійної діяльності .

Інформаційна компетентність — це системне утворення знань

і умінь у галузі інформаційно — комунікаційних технологій і досвід
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їх використання, а також здатність удосконалювати свої знання,

уміння і ухвалювати принципово нові рішення в змінних умовах або

непередбачених ситуаціях з використанням нових технологічних за&

собів, таких, як комп’ютер, принтер, факс, модем і тощо [1].

Отже, навчання студентів за спеціальністю «Міжнародні відно&

сини» формує всебічно розвинуту, компетентну, здатну до

постійного самовдосконалення людину. Крім того, навики та

уміння, які формуються під час навчання дозволяють мати широ&

кий вибір різноманітних видів професійної діяльності, використо&

вуючи при цьому сучасні комп’ютерні та інформаційні технології.

Все це надає додаткових можливостей для самореалізації студентів

з особливими потребами як в професійній діяльності, так і в про&

цесі адаптації до швидкозмінних умов суспільного життя.
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Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, що базується

на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права

навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання в умо&

вах загальноосвітнього закладу. З метою забезпечення рівного дос&

тупу до якісної освіти інклюзивні освітні заклади повинні адаптува&

ти навчальні програми та плани, методи та форми навчання,

використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до

індивідуальних освітніх потреб і різних стилів навчання дітей

з особливими освітніми потребами. Інклюзивні освітні заклади по&
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винні забезпечити спектр необхідних послуг відповідно до різних

освітніх потреб таких дітей.

Термін «інклюзія» є відмінним від терміна «інтеграція» за своїм

концептуальним підходом. Зокрема документ «Міжнародні кон&

сультації з питань навчання дітей з особливими освітніми потреба&

ми» зазначає, що «...інтеграція визначається як зусилля, спрямо&

вані на введення дітей у регулярний освітній простір. Інклюзія — це

політика та процес, який дає змогу всім дітям брати участь у всіх

програмах». Відмінність у підходах полягає у визнанні того факту,

що ми змінюємо суспільство, щоби воно враховувало й пристосо&

вувалось до індивідуальних потреб людей, а не навпаки.

Інклюзія передбачає особистісно зорієнтовані методи навчан&

ня, в основі яких — індивідуальний підхід до кожної дитини з ура&

хуванням усіх її індивідуальних особливостей — здібностей, особ&

ливостей розвитку, типів темпераменту, статі, сімейної культури

тощо.

Інклюзивна освіта: українські реалії. 
Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізич&

ного чи інтелектуального порушення, має право на одержання

освіти, якість якої не різниться від освіти здорових людей. Цей

принцип, що відбитий у низці міжнародних документів, покладе&

ний в основу організації інклюзивного навчання дітей з особливи&

ми 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.

Конвенція ООН про права дитини як документ міжнародного

рівня автоматично висуває вимоги до кожної держави щодо прове&

дення національного законодавства у відповідність з цією

«всесвітньою конституцією прав дитини». Наша держава на цьому

шляху робить свої прогресивні кроки. За останні роки набуває

інтенсивного розвитку державна підтримка дітей з особливостями

психофізичного розвитку, сприяння втіленню прогресивних ідей

у практику. 

Певні категорії дітей в Україні позбавлені рівного доступу до

якісної освіти. У 2004 році в Україні було зареєстровано 135773 ди&

тини з особливими потребами віком до 16 років, що становить 1,8

процентів від загальної кількості дітей в Україні. За даними

Міністерства освіти і науки України у 2005/2006 навчальному році
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освіту у спеціально організованих умовах здобувають 54,1 тис.

дітей, які потребують корекції фізичного або інтелектуального роз&

витку у 396&ти спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах.

За даними Міністерства праці та соціальної політики України

у системі соціального захисту діють (на кінець 2004 р.) 56 будинків&

інтернатів для дітей з різними психофізичними проблемами, де пе&

ребуває 7716 дітей. 

Створення та розвиток умов для отримання якісної освіти в за&

гальноосвітньому закладі для дітей з особливими навчальними пот&

ребами — одне з основних завдань Всеукраїнського фонду «Крок за

кроком», який було засновано в 1999 році Міжнародним фондом

«Відродження» (м. Київ) та Міжнародним центром розвитку дити&

ни (Вашингтон, США). 

З метою виконання місії щодо втілення демократичних ціннос&

тей у системі освіти України, Фонд ініціює освітні проекти і прог&

рами спільно з Міністерством освіти і науки України, Інститутом

спеціальної педагогіки АПН України, іншими державними та гро&

мадськими організаціями. В основу програм Фонду покладено де&

мократичні цінності відкритого суспільства як передумова

інтеграції України в Європейську спільноту.

Проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами

в Україні».

Проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами

в Україні» ставить собі за мету змінити ставлення уряду, закладів

освіти та неурядових організацій до людей з особливими освітніми

потребами, шляхом представлення різних основоположних компо&

нентів системи інклюзивної освіти, а саме: формування політики

у сфері освіти та соціальних послуг, яка спрямовуватиметься на

розбудову інклюзивної моделі освіти в Україні. Проект розвивати&

ме потенціал громадських організацій з метою розбудови спромож&

ностей щодо реалізації змін, участі у процесах формування політи&

ки, представленні та захисті інтересів дітей з обмеженими

можливостями та їхніх сімей, та формуванні стабільної життєздат&

ності цих організацій.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ ТА 
РІВНОДОСТУПНОСТІ У НАВЧАННІ 

ТА ВИХОВАННІ

Овчиннікова Юлія Юріївна
Кафедра економіки та менеджменту Університету «Україна»,
вул. Хорива, 1!г, м. Київ, 04071

Увага до розвинення інклюзивної освіти закономірно. Створен&

ня інклюзивної соціальної освітньої середи, в якій всі діти мають

можливість приймати активну участь в освітньому процесі, мати

змогу отримати якісну вищу освіту та успішно інтегруватися

в суспільство. Без інклюзивної освіти неможливо інклюзивне

суспільство.

Дуже дорогу ціну сьогодні платять ті країни де немає рівності

в сфері освіти, відбір й сегрегація дітей на основі соціально— еко&

номічного статусу батьків, можливостей, психофізичних, язикових,

культурних, етнічних, релігійних та других відмінностей привели

до ескалації соціальних конфліктів, насиллю та нестабільності

в суспільстві. Інклюзивна освіта повинна виконувати функції эф&

фективного засобу боротьби з дискримінаційним відношенням,

формування позитивного настрою суспільства, створенню

інклюзійного суспільства та досягнення цілі освіти для всіх, крім

цього забезпечувати оптимальну освіту більшості дітей й підвищу&

вати ефективність й рентабельність всієї системи освіти.

Інклюзивний підхід це:
 Активна участь в повноцінному освітньому 

 Рівні можливості для всіх отримувати якісну освіту

 Можливість отримувати разом освіту незалежно від обмежень

людини

 Основа для розвитку інклюзивного суспільства та його благо&

устрій.

Перш, ніж прийняти на навчання людей с інвалідністю, ВНЗ

має здійснити ряд організаційних заходів, зокрема:

 створення спеціалізованої матеріально&технічної бази; 

 створення безбар’єрного освітнього середовища, в якому

приміщення, інформація, техніка і навчальний матеріал доступні

для всіх студентів; 
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 надання можливості вибору форми навчання: денної, заочної,

дистанційної, комбінованої; 

 наближення освітніх послуг до місць проживання маломобіль&

них студентів (відкриття філій, центрів дистанційної освіти); 

 підготовка адаптованого навчально&методичного забезпечен&

ня для студентів різних нозологій (аудіо&, відео&, тактильних та

електронних матеріалів тощо); 

 перепідготовка викладачів, впровадження спеціальних інфор&

маційних і педагогічних технологій; 

 адаптація викладачів і студентів до інтегрованого освітнього

середовища, формування в колективі толерантного ставлення і ро&

зуміння проблем людей з інвалідністю; 

 урахування індивідуальних особливостей і потреб студентів, ор&

ганізація психологічної підтримки учасників навчального процесу; 

 надання соціальної та медико&реабілітаційної допомоги; 

 створення умов для соціалізації, самовизначення і саморе&

алізації; 

 організація позааудиторної діяльності для забезпечення про&

фесіональної адаптації студентів, підготовки їх до працевлаштуван&

ня і планування їхньої кар’єри. 

Вирішальна роль в ВНЗ з інклюзивною освітою відводиться

особистості викладача. Успіх студентів з інвалідністю залежать від

розуміння їхніх потреб, надання кваліфікованої допомоги, добро&

зичливості, людяності та чуйності викладачів. Проблемою освіти є

те, що викладачі профільних дисциплін, як правило, не мають де&

фектологічної і психологічної підготовки, а технології викладання

навчальних дисциплін суттєво відрізняються відповідно до особли&

востей сприйняття студентами навчального матеріалу. Важливою

частиною успішної інклюзії студентів з інвалідністю є спеціальна

підготовка викладачів до роботи, яка передбачає ознайомлення з

функціональними відмінностями, особливостями розвитку сту&

дентів різних нозологій та сприйняття ними навчального матеріалу,

методиками викладання їм навчальних дисциплін та кращим світо&

вим досвідом інклюзії таких студентів.
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ФОРМУЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ОСНОВНОГО 
ПРИНЦИПУ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Никоненко Юлія Владиславівна
асистентка кафедри Соціальна робота, Соціально!правового 
факультету Білоцерківського інституту економіки та управління
ВНЗ Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна»
e!mail: nicon!lilu@rambler.ru

Під час диференційованої спеціальної освіти діти з функціо&

нальними обмеженнями і їх батьки стикаються з ізоляцією і патер&

налізмом з боку суспільства й держави. Надмірна опіка формує

споживче ставлення до суспільства і держави, хибну впевненість

у тому, що турбота й допомога оточуючих є чимось само собою

обов’язковим. Така установка в подальшому укріплюється і визна&

чає дорослу життєву позицію: сковує розкриття соціальних

здібностей, волю до праці, перешкоджає проявам самостійності

й ініціативи, породжує соціальну пасивність. Дослідження демон&

струють те, що близько половини старшокласників спеціальних

шкіл не проявляють занепокоєння про своє майбутнє життя, не

усвідомлюють того, що їм доведеться самостійно влаштовувати

власне життя.

Увага до осіб з функціональними обмеженнями — це показник

гуманності суспільства. Але істинна гуманність має проявлятись не

у тому, щоб постійно опікуватися такими особами, а у тому, щоб

створити їм умови для власної ефективної самореалізації. В інтере&

сах суспільства підготувати осіб з функціональними обмеженнями

до майбутньої діяльності, яка б відповідала їхнім здібностям, мож&

ливостям та бажанням і гарантувала їхню зайнятість. Проте ведучу

роль у цьому процесі і його результатах належить власній актив&

ності підлітка, без якої будь&яка допомога буде неефективною.

Особливістю навчання студентів з функціональними обмежен&

нями в інтегрованому колективі є те, що, сприймаючи їх як рівних,

до них висувають такі ж вимоги з боку ВНЗ, як і до інших студентів.

В інтегрованій групі не можна уповільнювати темп лекції, зменшу&

вати кількість пар та їх тривалість, спрощувати чи скорочувати об&

сяг навчального матеріалу тощо, оскільки це знижує якість фахової

підготовки. 
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Процес адаптації молоді з функціональними обмеженнями до

інтегрованого середовища розпочинається в доуніверситетський

період у рамках підготовчих курсів і продовжується на студентській

лаві, в умовах реального вузівського навчання. Інтеграція стає для

цих молодих людей головним завданням перших студентських

років: їм потрібно інтегруватися у навчальний процес з його режи&

мом, формами навчання, системою контролю знань, познайомити&

ся зі структурою університету, його традиціями; «вписатися» в жит&

тя факультету, у колектив студентської групи; пристосувати до

ритму університетського життя і навчання свій організм, підтриму&

ючи його працездатність; розкрити свої здібності і таланти.

Студентський вік завершується переживанням необхідності

власної цілісності, «інтегрованості», підкреслює Г. С. Абрамова [1,

с. 506]. Студент потребує керівництва, присутності саме тієї люди&

ни, яка б задавала можливість такої інтегрованості як цілісності, як

життєвої перспективи, прагнення до якої не є фантомним,

утопічним і беззмістовним. Він готовий до здійснення подвигу

власного життя, що реалізується власними ж зусиллями.

Це означає, що він готовий до цілісного, правдивого, реалістич&

ного ставлення до факту свого власного існування, розкриття свого

потенціалу і організації себе з ціллю підвищення власної соціальної

ефективності, максимізації власної продуктивності. А мистецтво

і технологія розкриття людського потенціалу і її організації з ціллю

максимального підвищення її ефективності називають коучингом.

Вплив коучингу, як формуючої технології основного принципу

інтегрованого навчання, на студентів з функціональними обмежен&

нями складає перспективу нашого подальшого дослідження.

Література

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: учебное пособие для сту&
дентов вузов. — М. : Академический проэкт; Екатеренбург: Деловая
книга, 2000. — 624 с.
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PREPARING UNIVERSITIES TO INCLUDE
SENSORY AND MOBILITY IMPAIRED STUDENTS IN

SCIENCE RELATED DISCIPLINES

Edward B. Strauser, Ed. D. NCSP 
Nadiya Kozlakovska
Nicholas Strauser

The last several years have seen the education of students with dis&

abilities undergo considerable positive development. Many years ago,

people with disabilities were often considered a public embarrassment or

simply ignored by all but the afflicted person’s family. The twentieth cen&

tury brought considerable enlightenment in this area. Pupils usually had

some education and most had State support for living. Society had final&

ly begun to see strengths instead of just weaknesses in individuals with dis&

abilities. Schools for visually impaired children, children with hearing

impairments, and children who were confined to a wheelchair started to

be taught with special methods that enhanced their probability to succeed

in society on a more independent basis. Unfortunately, education rarely

included studying at a University.

Many Universities have established a separate Office of Disability

Services. Once an Office of Disability Services has been established, the

rest of the University has to embrace the attitude that inclusion of stu&

dents with disabilities is not charity. Ultimately, it will result in more pro&

ductive members of society who will contribute to the well being of the

Country. The Office of Disability Services may request the instructor

make accommodations and modifications based on the nature of the stu&

dent’s disability. This does not mean that the lecturer should lower stan&

dards or make significant disruptive changes to essential expectations for

the course. or effort. Recommendations may center around the classroom

environment, the instructor, and/or the student

The student should be directed by the Office of Disability Services to

cntact the instructor before teh academic term begins. If the lecturer has

supplemental materials available for photocopying, it would be an appro&

priate time to share that information with the student and the students

can have Disability Services make the copies. As an extra precaution that

could prevent difficulties later in the semester, the instructor should make

an announcement the first day of class telling all students that to self iden&

tify if they need an accommodation due to a disability. If they do so, the
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instructor needs to request a validation letter with appropriate stamp from

the Disability Office.

The instructor should make a strong effort to empathize with the stu&

dent’s disability and consider what the instructor would need on a daily

basis if they had the same problem. For example, it may make it easier to

remember to clear pathways of obstacles, including incoming students’

book bags, from the door to the seat for blind and visually impaired stu&

dents. If there is a secondary source of noise as in a heating duct or lift,

place the hearing impaired student in the quietest area of the classroom.

Even though it seems like common sense, the instructor should not

assume the student would automatically know to find the best seat.

Special placement may be needed to accommodate a sign language inter&

preter or to keep a clear visual pathway for a student using a monocular. 

Flexibility may be needed for those instructors who use a strict atten&

dance and tardiness policy. Medical needs are sometimes greater for stu&

dents with disabilities. It is possible that many students with disabilities

will need extended time to finish examinations. 

Montgomery College in the State of Maryland, USA, has some excel&

lent suggestions for faculty of students with disabilities, including those in

the above paragraphs. The website is

<http://www.montgomerycollege.edu/Departments/dispsvc/

tch&accm.htm>. 

All students have a right to expect confidentiality from the instructor.

This is especially important with more embarrassing complications. For

example, some mobility impaired students may have a colostomy or uri&

nary bag. These devices are designed to be as unnoticeable as possible but

they occasionally allow slight odors to escape. DO NOT ask the student

to leave the room to empty the bag but allow them to do so voluntarily. If

they leave the room, it is probably for a good reason. Whenever in doubt

about what to do with any handicapping conditions do not hesitate to

contact the Disability Office.

History has many examples of students with sensory or mobility

impairments who went on to make great contributions in Science and

Mathematics. Students in the 21st century have many more opportunities

afforded by technology and enlightenment than their peers from the past.

To limit the education of mentally able students because of lingering soci&

etal negative expectations based on sensory or mobility limitations is

unacceptable and it is even worse when accommodations can be made

with only modest effort and often with little or no monetary expenditure.
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ПІДГОТОВКА УНІВЕРСИТЕТІВ ДО ІНКЛЮЗІЇ
СТУДЕНТІВ ІЗ СЕНСОРНИМИ ВАДАМИ 

ТА ВАДАМИ ОПОРНО5РУХОВОГО АПАРАТУ
ДО ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Д5р Едвард Б. Строзер (Університет Атланти, США), 
Надія Козліковська (Університет «Україна»), 
Ніколас Строзер (США)

За останні кілька років в освіті студентів з обмеженими можли&

востями спостерігався позитивний розвиток. Багато років тому

люди з обмеженими можливостями вважались недоліком соціуму

або просто ігнорувались всіма, окрім своєї родини. Двадцяте

століття внесло помітні зміни в цю сферу. Діти почали отримувати

хоча б мінімальну освіту і фінансову підтримку від держави. Соціум

нарешті побачив у людях з інвалідністю їх силу, а не слабкість.

Школи для дітей з вадами зору, слуху та дітей в інвалідних візках

почали вводити нові методи навчання, які підвищили шанси цих

дітей стати більш незалежними та досягти успіху у суспільстві.

Нажаль, навчання в університеті ще залишалося рідкістю.

Багато університетів заснувало спеціальний Офіс Обслугову&

вання Інвалідів. Після цього, решта університету має зрозуміти, що

інклюзія у навчальний процес студентів з інвалідністю — це не бла&

годійність. Зрештою, вони стануть більш продуктивними членами

суспільства і сприятимуть процвітанню країни. Офіс Обслугову&

вання Інвалідів може попросити викладача застосувати елементи

супроводу та внести адаптаційні зміни до курсу відповідно до при&

роди інвалідності студента. Це не означає, що лектор має знижува&

ти стандарти, змінювати вимоги до результатів навчання чи виказу&

вати поблажливість. Краще, якщо зміни будуть стосуватися

облаштування аудиторії, підвищення майстерності викладача

та/або старанності студента.

Офіс Обслуговування Інвалідів повинен направити студента до

викладача ще до початку семестру. Якщо у викладача є допоміжний

матеріал, готовий до копіювання, саме час надати його студенту,

щоб в Офісі могли зробити для нього примірник. Для запобігання

можливих проблем впродовж семестру, викладач також може на

першому занятті попросити студентів повідомити, якщо їм потрібні

супроводжувальні заходи у зв’язку з інвалідністю. Такі студенти
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повинні надати викладачеві лист&підтвердження від Офісу Обслу&

говування Інвалідів. 
Викладач має всіма силами намагатись зрозуміти потреби

студентів з обмеженими можливостями, та уявити, що знадобилося
б йому, якщо б він мав такі самі проблеми. Наприклад, потрібно
забезпечувати вільний прохід до парти для студентів із вадами зору,
наприклад, прибрати сумки з підручниками. Якщо є стороннє дже&
рело шуму, як то кондиціонер або ліфт, влаштовуйте студентів із
вадами слуху в протилежній частині класу. Навіть якщо все це
здається очевидним, викладач не повинен чекати, що студент
відразу знайде для себе найкраще місце. Надайте спеціальне/певне
місце сурдоперекладачу та не заступайте шлях студенту, який вико&
ристовує потужні лінзи.

Викладачам, які ведуть суворий облік відвідувань та запізнень,
теж потрібно виявляти розуміння. Медичні потреби студентів
з інвалідністю інколи є важливішими. Можливо, що багатьом сту&
дентам з інвалідністю знадобиться більше часу на іспиті.

Коледж Монтгомері в штаті Меріленд, США, має декілька чудо&
вих пропозицій для викладачів, що працюють зі студентами
з інвалідністю, у тому числі наведені вище. Детальніше з ними мож&
на познайомитись на сайті: <http://www.montgomerycollege.edu/
Departments/dispsvc/tch&accm.htm

Всі студенти мають право на конфіденційність. Це особливо
важливо при важких вадах, при яких студент почувається некомфо&
ртно. Наприклад, деякі студенти з фізичними обмеженнями
можуть мати кало& чи сечоприймач. Зазвичай він розроблений так,
щоб бути максимально непомітним, але іноді вони пропускають
запах. НІКОЛИ не просіть студента залишити кімнату, щоб спо&
рожнити приймач, але завжди дозволяйте, коли він сам проситься
вийти — тому що у нього на це є поважна причина. Якщо з’явля&
ються найменші сумніви, що робити з проблемами, що пов’язані
з інвалідністю, завжди зв’язуйтесь з Офісом.

Історія має багато прикладів, коли студенти з сенсорними чи
фізичними вадами, досягли великого успіху у науці та математиці. У
21&му столітті, завдяки новим технологіям та кращому розумінню
сутності інвалідності студенти мають значно більше можливостей,
ніж у минулому. Обмежувати освіту розумово повноцінних людей ли&
ше через негативне сприйняття суспільством їх сенсорних або мобіль&
них вад  зараз є неприйнятним. А ще гірше, коли супровід надається
лише частково, з незначним фінансуванням або зовсім без нього.
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ (ТА ДОГЛЯДАЛЬНИКІВ) — 

ЗНАЧНИЙ ВНЕСОК В ЯКІСТЬ ЖИТТЯ 
(НА ПРИКЛАДІ ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)

Дослідницька робота має справу з базовими параметрами

політики зайнятості націленої на міських жителів з обмеженими

можливостями (або доглядальників) в Чеській республіці.

Увага буде звернена на обидва базові соціально&психологічні

аспекти: по&перше участь людей з обмеженими можливостями

у робочому процесі, та по&друге базова структура соціальної (зако&

нодавчої, фінансової, різні вигоди) підтримки для їхнього влашту&

вання на роботу.

Робота також висвітлює основні статистичні дані, що показу&

ють ступінь цього феномену в маленькій країні Європейського со&

юзу (10 мільйонів жителів).

Стаття також подає нові та неопубліковані раніше дані з широ&

комасштабного національного дослідження якості життя догля&

дальників за інвалідами (за членом сім’ї з важким ступенем

інвалідності), що проводиться в Чеській республіці у 2009–2011 ро&

ках під керівництвом Грантової Агенції Чеської Республіки, голов&

ний керівник якої — автор статті.
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ливість влаштуватися на роботу, законодавство, якість життя, ста&

тистичні дані.

The paper deals with the basic parameters of employment policy

aimed at citizens with disability (or carers) in the Czech Republic. 

Attention will be paid to both the basic socio&psychological aspects,

which participation of people with disability in the working process brings

them and secondly the basic framework of social (legislative, fiscal, ben&

efits) support to their employment.

The paper will also review basic statistical data showing dimensions of

this phenomenon in the small country of the European Union (10 million

inhabitants).

The article will also bring new and still unpublished data from an

extensive national research of quality of life of carers (of a family member

with severe disability), which takes place in the CR between 2009–2011

under the Grant Agency of Czech Republic, of which is the author of arti&

cle main conductor.

Since 2007 is in the Czech Republic used the new nomenclature to

express the need for care for people with disabilities. This is called depend&

ency care under the law on Social Services. Is assessed at a total of 18 laws

and 18 laws of self&care for oneself. Based on the assessment, a person may

receive one of four types of contribution to care. The lowest level is about

2000, — CZK, in II. Degree 4000, — CZK, in the third stage 8000, —

CZK and IV., The highest level of 12 000, — CZK per month. (In

December 2009, the rate of the euro, about № 27, — CZK per 1 Euro). 

This contribution is drawing even if the person with disabilities is

employed. The contribution is used either to cover (purchase) of social

care services from registered service providers (such as homes for the 

elderly, homes for people with disabilities), or a disabled person applies for

a reward for looking after the person (close person, family member, etc.). 

And a close person, receiving pay for care of the post may be employed.

However, from 1st of July 2009, the municipal council, which allowance is

paid to check whether the person who manages care (provided) all acts that

are recognized as intractable — and became the reason for the payment of

contribution. It is therefore clear that the person taking care of the IV.

degree of care can generally be employed full&time. The part&time work is

in these cases rather exceptional. Most carers permanently (at least in stage

III. and IV.) permanently care for people with disabilities. 
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The content of the contribution is introduction of selected personal,

social, health and economic aspects which result in long&term care of a

close person (family member with disabilities), change occur. In terms of

the research is brought a new and yet unknown details about the situation

of these person in the indicated area. We got from the premise that long&

term care (ten, but twenty and more years) generally means a significant

disadvantage (or even irreversible exclusion) in a potential return to the

labor market. Target group (those long&term care for people with disabil&

ities) was not excluded from these specialized workplace (where sporadic

and partial research primarily concerned themselves people with disabil&

ities). Now the results of research conducted in the Czech Republic

showed many of the difficulties and long&term care for people with dis&

abilities. Have been demonstrated significant changes in psychosocial sta&

bility of person in their relations with immediate family — and especially

an increased sense of (actual) isolation from other social events.

HOW DO DEAF CHILDREN UNDERSTAND 
OTHER MINDS

ЯК ДІТИ З ВАДАМИ СЛУХУ 
РОЗУМІЮТЬ ІНШИХ

J. Kossewska
І. Косевська
Department of Psychology, Pedagogical University in Cracow
Педагогічний університет, м. Краків, Польща 2 
Podchorazych St., 30!084 Cracow, Poland (+48 12) 662!62!35
e!mail: joanna.kossewska@ap.krakow.pl

Теорія свідомості розглядається як фундаментальна для нашого

розуміння соціального світу. Вона допомагає нам зрозуміти склад&

ну модель багатьох соціальних відносин, таких як обман, міжперсо&

нальні конфлікти та переговори. Теорія свідомості живить наше по&

чуття гумору, також вона є основою для розуміння культурних

цінностей: література, драма, фільми.

Дослідження теорії свідомості почалися в 1980 роках і сьогодні

стали найактивнішим полем дослідження психології розвитку та

медицини, психології винятково та чуттєво обмежених дітей. 
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Згідно перших досліджень теорії свідомості, 65% австралійських

глухих дітей, що користуються австралійською мовою знаків, про&

валили тест на детекторі брехні. Це означало, що діти з вадами слу&

ху серйозно відставали у розвитку теорії свідомості тоді як невер&

бальні розумові здібності та хронологічний вік були під контролем.

Також глухі діти з сімей без проблем зі слухом дуже відставали

в розвитку порівняно з глухими дітьми з сімей з вадами слуху. Бага&

то дітей не мають доступу до спонтанних вербальних розмов та ко&

ментарів і найбільшим викликом є пошук природного та моти&

ваційного способу, як надати їм можливість брати участь у таких

дискусіях.

Theory of mind has been viewed as fundamental for our understand&

ing of the social world. It helps us to make sense of the complex patterns

of many social relationships such as acts of deception, interpersonal con&

flicts and negotiations. It animates our humour so it is also fundamental

for our appreciation of cultural acquisition such as literature, drama, film. 

Research on the theory of mind in children started in the early 1980s

and today has become the most active field of research both developmen&

tal and clinical psychology as well as psychology of exceptional and sen&

sory impaired children. 

The first study in the field of theory of mind in deaf by Peterson and

Siegal (1995) revealed that 65% of profoundly deaf Australian children

using Auslan (Australian sign language) to communicate failed the false

belief test. It suggested that deaf children were seriously delayed in the

development of theory of mind while nonverbal intelligence and chrono&

logical age were controlled. More recent research indicate that deaf chil&

dren are delayed in developing theories of mind , and that delay is quite

serious compared to hearing children — deaf children aged 5–12 years

solve tests focused on theories of mind better than 3&year&olds but not as

well as 4 year&olds, although the background mechanism itself is not

damaged (Courtin, 2000). 

Recent empirical facts have moved further research into the context

of language as well as communication deprivation. Peterson and Siegal

(2000) summarised the results of 11 separate investigations from different

cultures and education systems involving profoundly deaf children and

false belief tests and found consistent support for the finding that signing

deaf children from hearing families are seriously delayed in acquiring 

theory of mind. The delay amongst deaf children with deaf parents/carers
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was not so marked. If a child is not able to communicate with others by

means of a communication channel he or she understands, it limits the

child’s ability to understand mental states of other persons. Clearly, many

deaf children do not have access to spontaneous spoken conversations

and comments and a major challenge lies in finding the most natural and

motivating way of ensuring their involvement in such discussions.

Hearing parents of deaf children often fail to explain their decision and

the stress only to communicate the eventual outcome so their children

seem to focus on their own wishes. Participating in conversation, ddeaf

children more often use arguments that did not provide new information

for their conversation partners, including repetitions.

Theory of mind development might also be related to educational 

system. Children educated by means of total communication, bilingual

communication and sound language were compared (Courtin, 2000,

Peterson, Siegal 1999). Deaf children of hearing parents are delayed in

the development of theories of mind no matter what communication 

pattern has been adopted in their education, which means that the delay

is not specific or related to the way of teaching. The education of deaf

children living in an integrated environment needs to look beyond func&

tional communication and academic skills and ensure there is also a focus

on more complex aspects of social and emotional understanding and

development.

The first study in the field of theory of mind by Polish deaf adoles&

cents will be presented. The aim of the study was to test deaf adolescents

on false&belief tasks using «thought picture» by Woolfe el al. (2002) in ref&

erence to family hearing status. It was assumed that deaf native signers

and deaf late signers differ on TOM performance. 

Courtin, C. (2000). The impact of sign language on the cognitive

development of deaf children: the case of theories of mind. Journal of

Deaf Studies and Deaf Education, 5 (3), 266–276.

Peterson, C. C. Siegal, M.(1995). Deafness, conversation and theory

of mind. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 36, 459–474. 

Peterson, C. C., Siegal, M. (2000). Insights into theory of mind from

deafness and autism. Mind and Language, 15,. 123–145.

Woolfe, T., Want, S. C., Siegal, M. (2002). Signposts to development:

Theory of mind in deaf children. Child Development, 73, 768–778 

Peterson, C. C., Siegal, M. (1999). Representing inner worlds:

Theory of mind in autistic, deaf, and normal hearing children.

Psychological Science, 10 (2), 126–129.
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ASSESSMENT FOR HIGH QUALITY PROGRAMS 
IN UNIVERSITY EDUCATION

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ
ПРОГРАМ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ 

WEISHAAR, Phillip M., PH.D.
Вейшаар Філіп М., 
доктор філософських наук
WEISHAAR, Mary Konya, PH.D.
Вейшаар Мері Коні, 
доктор філософських наук
Contact Information:
Phillip M. Weishaar, Ph.D.
Southern Illinois University Edwardsville
Box 1049
Edwardsville, Illinois 62026 U.S.A.
Email: pweisha@siue.edu 

Освіта завжди була і продовжує бути найвищим пріоритетом

правління Сполучених Штатів. Президент Барак Обама визначав

освіту як пріоритет під час його виборів у листопаді 2008 року.

Після інаугурації Обама та Конгрес Сполучених Штатів підтрима&

ли законопроект, що називається «Американське відновлення та

повторне інвестування», який мав сприяти інвестиціям в освіту, за&

безпеченню робочими місцями та процвітанню американців. Цей

закон забезпечує підтримку відновлення лідерства Америки

у вищій освіті. Президент Обама вважає, що кожна людина після

вищої школи повинна принаймні рік навчатись у ВНЗ чи на про&

фесіональних курсах, щоб краще підготувати робочих кадрів для

економіки 21 століття.

Україна як і США заінтересована у покращенні своєї освітньої

системи, включаючи вищу освіту. 

Одна з найголовніших задач для університетів це впевненість,

що всі студенти забезпечені високоякісною освітою.
Члени освітніх професій вважають, що найважливішою части&

ною високоякісної освіти є добре підготовлені вчителі. Була ство&
рена Національна Рада Акредитації Освіти Вчителів, що встанов&
лює стандарти, завдяки яким освітній рівень вчителів має
піднятись на новий рівень. 
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Нижче подані кроки, які будь&яка академічна програма може

використовувати для поліпшення навчання студентів. 

Крок 1: Вибір академічної програми

Крок 2: Визначення, що студенти мають знати та вміти проде&

монструвати, як результат їхньої програми.

Крок 3: Визначення специфічної оцінки, яка може бути викона&

на, щоб забезпечити очевидність того, що студенти знають і що мо&

жуть продемонструвати як результат їхньої програми…

Дуже важливо продовжувати вдосконалювати програму вищої

освіти та сфокусуватися на високоякісному навчанні студентів.

Education has been and continues to be a high priority of the United

States government. President Obama and the United States Congress

supported legislation called The American Recovery and Reinvestment

Act, which was intended to invest in education to promote jobs and pros&

perity for Americans. This Act provided support to restore America’s

leadership in higher education.

Ukraine, like the United States, conveys interest in improvement of

the educational system, including higher education. A World Bank report

on Ukrainian education reform policy detailed three reform principles,

including «improving relevance of education.» This priority to improve

education included the need for agreement among stakeholders on skills

and competencies needed in the educational system to provide a founda&

tion for the development of curriculum standards and the policy need for

teachers that embraced new professional standards. 

One continuing challenge for universities is ensuring that all students

are provided with a quality education. 

The members of the education profession believe that the most

important determinant of high quality education is a well prepared

teacher. To achieve this end, our associations established NCATE

(National Council for Accreditation of Teacher Education) in 1954 to

develop rigorous standards for educator preparation and to evaluate insti&

tutions according to those standards.

Below are steps that any academic program could take to improve

student learning.

Step 1: Choose an academic program. 

Step 2: Determine what students should know and be able to demon&

strate as a result of their program. 
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Step 3: Determine specific assessments that can be implemented to
provide evidence of what students know and can demonstrate as a result
of their program. 

Step 4: Determine the expectations needed in the following cate&
gories for each assessment: 

Does not meet expectations, b) Meets expectations, and c) Exceeds
expectations.

Step 5: Select periodic opportunities (transition points) to collect stu&
dent performance data throughout the program. 

Step 6: Decide how the assessment data will be summarized within
the program.

Step 7: Determine how many students must meet or exceed expecta&
tions to satisfy the outcome. 

Step 8: Faculty members review the data summaries annually and
answer these questions:

What does the data tell us about our students? 
What do we need to change as a result of the data?
It is important to continually improve programs in higher education

and to focus on student learning. Assessment data must be collected and
summarized regularly using several transition points in the program.

УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

К УЧЕБЕ В ВУЗЕ

Ингрида Баранаускене, Люда Радзевичене
Шяуляйский университет, Литва
П. Вишинскиса, 25, LT!76351, Шяуляй
e!mail: i.baranauskiene@cr.su.lt, raliu@splius.lt

Статья написана в контексте проекта Оказание услуг по професси�
ональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями с при�
менением новаторских видов деятельности, подготовленного при

поддержке ЕС (руководителем проекта была И. Баранаускене). Од&

на из программ проекта предназначена для лиц с ограниченными

возможностями, желающих, но не подготовленных учиться в вузе.

Цель исследования — раскрыть и концептуализировать предпосылки

успешной учебы в вузе лиц с ограниченными возможностями в ви&

дах деятельности представленного проекта, ориентированных на

создание системы поддержки их учебы, побуждая расширение изме&
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нений в программах. Опираясь на эмпирические&аналитические ар&

гументы, выявлено, что успех лиц с ограниченными возможностями

при стремлении к приобретению высшего образования может ре&

шить теория личной деятельности, обоснованная и осуществленная

в проекте, и понятие профессиональной реабилитации, в котором

доминирует позитивное взаимодействие структурных элементов:
 активное участие лиц с ограниченными возможностями

в учебном процессе вуза.
 компетентная и мотивированная поддержка — посредничест&

во специалистов в течение всего периода студий при существова&
нии институционной доступности и гибкости вуза.

С точки зрения активного участия лиц с ограниченными возмож%
ностями в учебном процессе вуза установлено, что чаще всего лица
с ограниченными возможностями приглашались участвовать в дея&
тельности проекта, у них не было мотивации закрепиться в вузе
(тем самым и на рынке труда). Пассивность доминировала против
активности. Позже ситуация изменялась: участие в обучении акти&
визировало лиц с ограниченными возможностями, они сами нача&
ли планировать профессиональную карьеру, стремиться к ней.
Результаты исследования доказали значимость и ценность актив&
ного участия лиц с ограниченными возможностями в процессе
профессиональной реаблитации.

С точки зрения компетентной и мотивированной поддержки%пос%
редничества специалистов в период всего обучения установлено, что
недостаточно только активно и развивать человека, укреплять его
личные свойства, общие и специальные способности. Обобщения
исследования доказывают, что только последовательное и система&
тическое посредничество, объемлющее весь процесс профессио&
нальной реабилитации, а также многие другие сферы, учитывая
и помощь семье, изменение установок работодателей и сотрудни&
ков, создает предпосылки для успешного участия лиц с ограничен&
ными возможностями на рынке труда. Взаимодействие активного
участия лиц с ограниченными возможностями в процессе профес&
сиональной реабилитации и посредничества является весомым
фактором, создающим предпослыки для успешной их профессио&
нальной карьеры.

Выявлено, что именно выражение данных структурных компонен%
тов в практических ситуациях предопределяет успех приобретения
высшего образования, а позже — участия на рынке труда лицом с ог%
раниченными возможностями.
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STUDENTS IN SPECIAL EDUCATION STUDIES:
PECULIARITIES OF PROFESSIONAL MOTIVATION

СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА СТУДЕНТІВ: 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІОНАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ

Liuda  , Ingrida Baranauskien
Люда Радзевічене, Інгріда Баранаускене             
Faculty of Social Welfare and Disability studies, Siauliai University
Шяуляйський університет, Литва
P.Visinskio 25, Siauliai, LT!76351, Lithuania, tel.+370 41 595732
e!mail: raliu@splius.lt

Учбове оточення — один з найважливіших факторів для май&

бутнього соціального прийняття та освіти студентів з обмеженими

можливостями. Ідея соціального оточення це скоріше багатозначна

і в аспекті кар’єрної спроможності має бути поєднана з органі&

заційними та особистими характеристиками.

Мотивація молоді протягом всього навчання є досить пробле&

матичною в сучасній економічній та освітній реальності. 689 учас&

ників беруть участь у дослідженні, метою якого було розробити

особливості та зміни мотивацій протягом їхнього навчання в уні&

верситеті.

Для досягнення мети дослідження були розроблені анкети та

відібрані студенти з І–IV курсу. Ми з’ясували, що загалом відно&

шення та навчальна мотивація скоріше позитивна, але має тен&

денцію змінюватися на четвертому курсі. Студенти, які брали

участь у дослідженні, погоджуються, що знання отримані в універ&

ситеті можуть бути корисними для їхньої майбутньої кар’єри, але

найбільш суттєве твердження полягає в тому, що ці знання — мож&

ливість для майбутньої самореалізації. І знання в цьому випадку

стають інструментом для реалізації особистої мети.

Ключові слова: студенти, мотивація, самореалізація.

The successful selection of profession is very important for the display

of personal skills and possibilities. Today when values are changing the

motives which help to choose profession can vary too. Recently circum&

stances, recognition from other people are often put in first place and

more rarely people are trying to realize themselves in not so very accepted

^
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fields. The student’s motivation can vary during the process of studies,

because of differences between real and imaginable profession. It is natu&

ral that professional motivation can begin to vary in the process of studies.

The relevance of the research — Because of changes in higher educa&

tion system and the need of specialists in labour market, the motivation of

students who select social sciences studies become very relevant. What

encourages choosing such professions which are not very attractive, pres&

tigious or which ensure financial welfare. 

The object of the research — Students’ of Siauliai University, of facul&

ty of Social Welfare and Disability Studies motives choosing profession by

the aspect of personal interest in profession.

The aim of the research — to identify students’ of the faculty of Social

Welfare and Disability Studies of different bachelor’s study programs

motives of personal interest by the aspect of profession.

Methods of the research:
Scientific literature analysis; Quantitative research, accomplished

using standardized test («Evaluation of professional motivation»);

Research data were processed using methods of descriptive statistics of

SPSS program;

Participants of the research — 120 I — IV course students of the

Siauliai University of the faculty of Social Welfare and Disability Studies.

Research results of Student’s motives of studying profession 
Determination of professional motivation is made of 4 blocks, which

are designed in order to determinate students’ motives choosing profes&

sion. The first block reflects motives of personal interest, i.e. goal seeking,

give priority to results, the desire to try everything by himself, pleasure,

the pursuit of benefit. The second block is related with motives of impor&

tance of social work. Here attention is paid to the process of acquirement

of new skills and knowledge with expectations that it would be useful in

the future; pedagogical identity is related with benefit provided for the

people round about. The third block shows motives of self&realisation at

work. It reflects person’s future connection with desire to perform work

the best, the pursuit of being noticed by others, the desire to realise him&

self by all his force. People from this block is oriented to society’s attitude

and future perspectives, but not to vocation. The fourth block expresses

motives of professional excellence, i.e. people when choosing profession

pursue to provide help for others and do that as good as they can, but also

they want to be noticed too.

The scope of the research was formed by the principle of accidental

^
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selection. All the respondents were the students of Siauliai University, the

faculty of Social Welfare and Disability Studies of bachelor’s study pro&

gram of full&time department. 

Conclusions
1. Sociability and personality complexes of a combination of scientif&

ic work are treated as an essential precondition of successful teaching

career. Students studying a profession related to education, training or

assistance social education, are exposed to a strong value motifs, which

encourages them to learn, and thus makes an exceptional teacher profes&

sion.

2. Analyzes the number of students meet the general acceptance of

the different specialties trends. In recent years, social pedagogy and psy&

chology bachelor’s study program is a popular compared to other pro&

grams in the Faculty of Bachelor.

3. The profession of social significance gives the strongest motive for

the special pedagogy (specialization: speech therapy) students, and the

least relevant — among students, graduates of health education bachelor’s

program. Vocational skills relevant to motive is the least among all study

programs graduates.

4. The evaluation of personal motivation for future developments in

the specialty aspect of it is found that at least the health education and

special pedagogy (specialization: physical education for children with

special needs and kinesitherapy) graduates a personal interest in the moti&

vation level. Personal interest motive for study process had a positive and

growing impetus, but in the IV course start to wane.

5. It was found that the importance of chosen profession as a motive

for studies is not equally important for students living in different areas.

The expression of motive which says about satisfaction of work for stu&

dents living in cities is par for the course. For students who came from

small towns and villages this motive less significant. 
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СПЕЦКУРСИ В КОНТЕКСТІ 
НЕПЕРЕРВНОСТІ ОСВІТИ

I. Виникнення, методологічне підґрунтя, концепція та її

запровадження, «профільне навчання» і «профільна школа».

Малишев Віктор Володимирович, Липова Людмила Андріївна
Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій
Інженерно!технологічного інституту Університету «Україна»
Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1., тел. 424!94!33
e!mail: victor_malyshev@mail.ru

Профільне навчання виникло в середині ХІХ століття і відтоді,

існуючи в різних модифікаціях, дійшло до наших часів. Сьогодні —

це освітній процес у профільних класах загальноосвітніх закладів,

спрямований на розвиток особистості, інтенсифікацію соціально&

професійного самовизначення старшокласників шляхом дифе&

ренціації навчання на основі врахування нахилів та інтересів стар&

шокласників. Профільне навчання — один з напрямів реалізації

особистісно зорієнтованої стратегії освіти та вагомий чинник про&

форієнтації учнів. Завданням профільного навчання є ще й спе&

ціалізована поглиблена підготовка до майбутньої професійної

діяльності.

Методологічним підґрунтям профільного навчання є цілі

й цінності освіти, визначені в Національній доктрині розвитку

освіти. Зокрема, спрямованість на особистісний розвиток дітей

і молоді, різноманітність типів і видів навчальних закладів,

варіативність умов здобуття освіти, відповідно до здібностей та

індивідуальних можливостей учнів, забезпечення наступності всіх
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рівнів освіти, стимулювання її неперервності з урахуванням

освітніх запитів і соціальних потреб.

Запровадження профільного навчання сьогодні виокремилось

у потужний інноваційний напрям, який охоплює пошуки вчених

і вчителів, керівників ЗНЗ, управлінців шкільною освітою на

різних рівнях. Вибуховий характер цієї активності підтверджується

наявністю понад 500 праць з проблем профільного навчання, що

є яскравим відображенням потреб педагогічної практики в реф&

лексії напрацьованого. Профільне навчання покликане забезпечи&

ти можливість побудови і реалізації школярами індивідуальних

освітніх програм; успішну соціалізацію випускників у малих і вели&

ких соціумах; поглиблене вивчення учнями окремих дисциплін для

підготовки до середньої і вищої професійної освіти.

В Україні розроблено концепцію профільного навчання, типові

навчальні плани для профільних класів за 6&ма напрямками, в яких

передбачено понад 30 варіантів навчальних планів для профільних

класів, які надають серйозні можливості для профільного навчан&

ня. Програмами передбачено понад 20 навчальних профілів з від&

повідними профільними предметами. Профільні предмети — цикл

дисциплін поглибленого і розширеного змісту, на які відводиться за

навчальним планом більша кількість годин порівняно з безпро&

фільною школою і які призначені забезпечити учнів знаннями

відповідно до їхніх здібностей і професійних інтересів. Тобто ці

предмети реалізують цілі, завдання і зміст конкретного профілю

і вивчаються поглиблено, забезпечуючи прикладну спрямованість.

Необхідно розрізняти поняття «профільне навчання» і «профі&

льна школа». Профільне навчання покликане створити такі умови

в освітніх установах, щоб кожен школяр «знайшов себе», зрозумів,

до якої сфери діяльності він схильний. А профільна школа — лише

одна з форм реалізації профільного навчання, найбільш масова, але

одна з кількох можливих.
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СПЕЦКУРСИ В КОНТЕКСТІ 
НЕПЕРЕРВНОСТІ ОСВІТИ

II. Профільні предмети, інформаційна ємкість та

соціальна значущість змісту освіти, відбір змісту профіль�

них курсів

Малишев Віктор Володимирович, Липова Людмила Андріївна
Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій
Інженерно!технологічного інституту Університету «Україна»
Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1., тел. 424!94!33
e!mail: victor_malyshev@mail.ru

Профільні предмети визначають назву профілю. Зокрема, в при&
родничо&математичному напрямі існує кілька профілів з відповідни&
ми профільними предметами. Наприклад, біолого&хімічний —
профільні предмети, відповідно біологія і хімія, на них відводиться
збільшена порівняно з безпрофільною школою навіть академічного
рівня (10 кл. — 1 година, 11 кл. — 2 год., 12 кл. — 1 год.) кількість го&
дин: по 4 години в 10&му, 11&му, 12&му профільних класах.

Зміст профільних предметів реалізується в кожному профілі за
рахунок державного компонента навчального плану і є його
інваріантною складовою. Водночас у середині кожного визначено&
го типовим навчальним планом профілю може відбуватись
внутрішньопрофільна спеціалізація, яка здійснюється за рахунок
варіативної складової змісту, тобто в межах шкільного компонента.
Наприклад, у зазначеному біолого&хімічному профілі можуть
функціонувати спеціальні курси за вибором учнів, що спрямовані
на певну спеціалізацію: «Хімія слугує медицині», «Хімія в сільсько&
му господарстві», «Хімія харчової промисловості», «Інженерні
біотехнології» тощо. Тобто те, що дехто іноді називає «медичний
профіль», насправді не профіль, а внутрішньопрофільна спеціа&
лізація на медичні професії в середині біолого&хімічного профілю.
У цьому ж профілі може бути внутрішньопрофільна спеціалізація,
наприклад, на професії сільського господарства.

За рахунок спецкурсів відбувається впровадження інно&
ваційних методів підвищення інформаційної ємкості та соціальної
значущості змісту освіти. Запровадження спецкурсів дає змогу
здійснити внутрішньопрофільну спеціалізацію і використати спе&
цифічні засоби і методи профілізації, їх функціонування сприяє
створенню педагогічних умов, що забезпечують трансформацію
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набутої інформації в особистісні засади діяльності учнів — мотиви,
інтереси, сходження від відтворювальної до перетворювальної
діяльності, творчої навчальної роботи: перетворення учіння
у свідомий процес формування і розвитку школярем своїх задатків
і здібностей шляхом самоорганізації пізнавальної діяльності, ово&
лодіння уміннями і навичками самоосвіти.

За структурою побудови основних і додаткових профільних

курсів відбір змісту здійснюється за радіально&концентричною

моделлю, в центрі якої знаходиться зміст основних профільних

курсів, а від нього радіально розходиться низка варіативних розши&

рених курсів, що еквівалентне нелінійному структуруванню змісту

профільного напрямку. Розширений модуль (спецкурси, спецпрак&

тикуми, індивідуальні завдання) покликаний не лише засвоїти

учнями додаткового теоретичного і практичного матеріалу, забез&

печити їм профільну прикладну, а й спрямувати учнів на вибір про&

фесії, сформувати її позитивний образ у свідомості старшокласни&

ка; допомогти професійному самовизначенню випускника,

сприяти початковій професійній спеціалізації, а відтак і полегшен&

ню його соціалізації.

Саме соціалізуючий характер профільного навчання забезпечує

підготовку учнів до трудової діяльності, а також здобуттю про&

фесійної освіти (як середньої, так і вищої), сприяє самовизначен&

ню. Останнє відображає ступінь розвитку найважливіших духовних

потреб людини, її самосвідомість.

СПЕЦКУРСИ В КОНТЕКСТІ 
НЕПЕРЕРВНОСТІ ОСВІТИ

III. Структура професійного самовизначення, типи

спецкурсів, аспекти функціонування спецкурсів

Малишев Віктор Володимирович, Липова Людмила Андріївна
Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій
Інженерно!технологічного інституту Університету «Україна»
Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1., тел. 424!94!33
e!mail: victor_malyshev@mail.ru

Психологи виокремлюють чотирирівневу структуру процесу

професійного самовизначення: 1) цілі, прагнення, плани і бажання

учнів (одиниця самовизначення «хочу»); 2) потенційні можливості
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і здібності («можу»); 3) наявні стійкі фізичні і психічні якості

(«маю»); 4) вимоги суспільства до суб’єкта самовизначення («тре&

ба», «вимагають»). Як засвідчив моніторинг самовизначення стар&

шокласників як соціально&психологічне явище, керування цим

процесом сприяє профільна диференціація старшокласників, вибір

ними профілю навчання в цілому і курсів за вибором або спец&

курсів зокрема. Вибрати профіль учень має наприкінці 9&го класу. 

Будь&який профіль складається з курсів 3&х типів: базові загаль&

ноосвітні предмети, профільні загальноосвітні предмети і курси за

вибором (або спецкурси — елективні курси). Базові — обов’язкові

для всіх (мова, література тощо). Профільні — курси підвищеного

поглибленого рівня, які визначаються спрямованість кожного

конкретного профілю навчання.

Середній освітній заклад може бути й не орієнтованим на конк&

ретні профілі (універсальні, безпрофільні школи і класи), але за

рахунок значного числа спецкурсів школа надає школярам (класам

і міжкласним групам) можливість повною мірою здійснювати свої

індивідуальні профільні освітні програми шляхом відвідування

занять функціонуючих спецкурсів. Для якісної профільної освіти

і профорієнтації треба використати можливості позашкільних

закладів освіти для організації гуртків, клубів за інтересами, студій,

а також експериментальні бази науково&дослідних установ та ВНЗ

для проведення спецкурсів і спецпрактикумів, адже можливості

цих закладів більші порівняно з масовою школою.

Для успішної реалізації спецкурсів необхідно враховувати деякі

важливі аспекти їх функціонування.

1) Аксіологічний аспект змісту, з чим пов’язана ціннісна

орієнтація особистості. Сучасна наука встановила, що провідним

видом діяльності підлітків є саме ціннісно&орієнтаційна діяльність.

Світ цінностей (аксіосфера) особистості сьогодні став об’єктом

пильного вивчення спеціалістів. Чинні навчальні програми

орієнтовані в основному на когнітивний та операційний компо&

ненти змісту освіти, проте сьогодення вимагає висунення на пер&

ший план мотиваційно&орієнтаційного та креативного компо&

нентів. Дійсно, сучасний учень прагне знати не лише, яку

інформацію йому треба засвоїти, а й навіщо.

2) Регіональний компонент змісту спецкурсів. Зміст спецкурсів

має розроблятись з обов’язковим врахуванням місцевих умов, рин&

ку праці, потреб регіону в певних фахівцях, що полегшить завдан&
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ня як місцевих установ у пошуках працівників, так і випускників,

які не будуть бідкатися у пошуках роботи чи у пошуках відповідних

навчальних закладів.

3) Зміст спецкурсів має містити методологічні знання та вклю&

чати найновіші досягнення сучасної науки. Зокрема, треба не&

одмінно включати відомості про нанотехнології, біотехнології, вра&

ховуючи основоположність таких знань.

4) Обов’язково має бути врахований діяльнісний компонент

змісту спецкурсу, що ґрунтується не на енциклопедичності знань,

не на категорії «знати, що», а на категорії «знати, як» і «знати, чо&

му», умінням пошуку необхідної інформації. Тобто відбуватись

сходженню від відтворювальної до перетворювальної творчої діяль&

ності, розвиток задатків і здібностей шляхом самоорганізації пізна&

вальної діяльності, оволодіння навичками самоосвіти, що робить

знання дієвими, діяльнісними, функціональними, а людину —

компетентною.

СПЕЦКУРСИ В КОНТЕКСТІ 
НЕПЕРЕРВНОСТІ ОСВІТИ

IV. Структура програми спецкурсу, характерні форми 

і методи профільного навчання, вибір тематики

Малишев Віктор Володимирович, Липова Людмила Андріївна
Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій
Інженерно!технологічного інституту Університету «Україна»
Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1., тел. 424!94!33
e!mail: victor_malyshev@mail.ru

Спецкурси незамінні для досягнення основних цілей профіль&

ної освіти. У вивченні спецкурсів спостерігається скорочення вик&

ладання за класно&урочно&предметною системою, а натомість

впроваджуються інноваційні, специфічні для профільного навчан&

ня форми і методи. Так, переважаючими з них стають такі, що ма&

ють певні характерні для спецкурсів особливості: 

а) оглядові і установчі лекції;

б) лабораторні роботи, практикуми, наукові польові експедиції;

в) семінари, колоквіуми, співбесіди, дискусії, творчі зустрічі;

г) інформаційне комп’ютерне забезпечення, відеофільми;

ґ) захист проектів, творчих робіт, академконцерти;
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д) презентації картин, малюнків, ручних художніх виробів, мо&

делей, в тому числі діючих;

е) екскурсії в науково&дослідні установи, дослідні виробництва,

спеціалізовані виставки тощо.

Як зазначалось, курси за вибором можуть бути різноманітної

тематики. Вибір їх здійснюється, виходячи з інтересів і потреб учнів,

попиту регіону у певних спеціалістах, матеріально&технічної бази

навчального закладу, рівня підготовки вчителів тощо. Так для біоло&

го&хімічного профілю навчання можливі, наприклад, такі теми

спецкурсів: «Основи біоінженерної технології», «Нанотехнології

у створенні нових матеріалів», «Цілюща хімія», «Екологія міста»,

«Інфекційні хвороби, що набули соціального значення» тощо.

Структуру програми спецкурсу можна уявити у вигляді моделі

(див. схему).
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СПЕЦКУРСИ В КОНТЕКСТІ 
НЕПЕРЕРВНОСТІ ОСВІТИ

V. Вимоги до профільного навчання

Малишев Віктор Володимирович, Липова Людмила Андріївна
Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій
Інженерно!технологічного інституту Університету «Україна»
Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1., тел. 424!94!33
e!mail: victor_malyshev@mail.ru

Органічне поєднання профільних предметів і курсів за вибором

дає змогу досягти цілей профільного навчання за наявності дотри&

мання певних вимог: 

1) Потреба врахування ринку праці, перш за все, у масштабах

регіону. В такому разі освіта буде реальною, з її здобуттям випуск&

ник зможе реалізувати себе у набутті професії, необхідної саме в да&

ному регіоні. Адже існує суттєва різниця у трудовій зайнятості

населення різних населених пунктів.

2) Врахування умов варіативності самих навчальних закладів, їх

диверсифікація. Гімназична освіта за своїм змістом передбачена

в першу чергу для тих, хто планує одержати вищу освіту в основно&

му за гуманітарними напрямами і готуватись у подальшому до нау&

кової роботи у відповідних галузях. Ліцеї передбачають поглиблену

реальну освіту, їх призначення — підготовка випускників до про&

довження освіти у вищих і середніх спеціальних навчальних закла&

дах, що здійснюють підготовку в основному на технічні спеціаль&

ності. Масові безпрофільні школи займають проміжне положення

між ліцеями і гімназіями у підготовці випускників, вони готують

учнів в основному на академічному рівні з усіх предметів і не дають

профільної підготовки. Після закінчення такої школи випускник

має самостійно професійно визначитись.

3) Необхідність врахування принципів диференціації та

індивідуалізації: а) по&перше, свободу у виборі профілю навчання,

відповідних спецкурсів; б) по&друге, надання можливості са&

мостійного визначення цілей і завдань своєї освіти, можливості

працювати за індивідуальним навчальним планом. 

4) Важливим шляхом успішної профілізації навчання є враху&

вання нових підходів у набутті компетенцій учнями. В традиційній

педагогіці перевага надається знанням, тобто вважається, що чим
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більший обсяг знань учня (цінується енциклопедичність знань),

тим результативнішим буде їх застосування. Тому й спостерігається

інформаційне перевантаження навчальних курсів, розрив між те&

орією і практикою. Проте вміння, набуті на основі знань, не завж&

ди знаходять застосування. З позицій педагогічної кібернетики но&

вий підхід полягає в усвідомленні учнем ролі знань, коли останні

потрібні не для розв’язання певних завдань, а коли знання переста&

ють бути метою, а стають засобом, інструментом для розв’язання

практичних завдань.

5) Зміст курсів за вибором, як і зміст профільних предметів, має

бути доступним для учнів, що треба враховувати при відборі

відповідного тезаурусу. А індивідуальний тезаурус (внутрішній

зміст) створюється самим учнем у процесі його пізнавально&про&

дуктивної діяльності.

6) Однією з основних вимог соціальної ефективності профіль&

ного навчання в навчальних закладах є діагностично&прогностич&

ний підхід щодо навчання і виховання учнів. З боку вчителя робота

полягає в діагностуванні потреб, нахилів і здібностей учня, прогно&

зуванні його професійної реалізації, здійсненні допомоги (хоча

б у вигляді порад) щодо професійного становлення випускника.

З боку учня такий підхід дає йому можливість не тільки з’ясувати

своє ставлення до певного виду професійної діяльності, але й роз&

пізнати свої професійно важливі якості і риси, ступінь і потенціал

їх розвитку, пройти пробу на «профпридатність» (виявити психо&

фізичні, розумові здібності, емоційний стан тощо). Отже профіль&

на освіта має бути особистісно&орієнтованою.

7) Важливою умовою правильного вибору, спочатку профільно&

го навчання, а потім і професії є інформаційне забезпечення про&

фесійних альтернатив. Учні повинні знати, на які професії мають

«вихід» шкільні предмети, що становлять основи наук: фізика,

хімія, біологія тощо. На жаль, про ряд професій і спеціальностей,

особливо нових (дизайнери, менеджери тощо) старшокласники

дізнаються лише з довідників для вступників. Тож завданням шко&

ли (психологів, класних керівників) є добре поставлена профкон&

сультаційна і профорієнтаційна робота.

8) Самовизначенню випускників сприятиме і забезпечення ви&

конання деяких умов&гарантій: а) надання пільг для вступу в на&

вчальні заклади наступного щабля для випускників профільних шкіл

спорідненої спрямованості; б) гарантії щодо набуття необхідного
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рівня кваліфікації за даним профілем і позаконкурсне працевлаш&

тування на певні підприємства, з якими укладена відповідна угода;

в) матеріальна і моральна зацікавленість працедавців у влаштуванні

випускників шкіл певного профілю; г) високий рівень оснащення

навчального процесу сучасним обладнанням, комфортними умова&

ми навчання; ґ) наявність учителів і викладачів (спеціалістів) нової

формації, котрі здатні працювати у профільних класах; д) залучен&

ня викладачів ВНЗ, співробітників науково&дослідних установ для

ведення спецкурсів (за заздалегідь укладеними угодами) тощо.

Отже, шляхів успішної профілізації навчання і, зокрема, досяг&

нення функціонування спецкурсів багато. Потрібне, перш за все,

бажання ефективно працювати в цьому напрямку на користь випу&

скникам, школі і суспільству в цілому.

ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ 
СТУДЕНТІВ5ЕКОЛОГІВ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ В ПЕРІОД НАВЧАННЯ

Куценко Василь Семенович
Кафедра екології, факультет біомедичних технологій, 
ВМУРоЛ «Україна»

В останні роки в світі в цілому і в Україні зокрема, як відповідь

на глобальну екологічну кризу різко зросла суспільна зацікавленість

до проблем оточуючого середовища, його збереження і відтворення.

Відповідно, зростає важливість підготовки спеціалістів&екологів.

Незважаючи на певні функціональні обмеження, кожна люди&

на має право на здобуття повної освіти, яка відкриває можливості

реалізації її як повноцінної особистості.

Стосовно підготовки спеціалістів&екологів недостатньо вико&

ристовується, а часто і упускається той важливий факт, що екологія

як наука, від свого започаткування пройшла значний період роз&

витку.

На початку становлення екологія формувалася як біологічна

дисципліна, що вивчала взаємовідносини живих організмів з фак&

торами неживої природи та взаємовідносини між живими ор&

ганізмами переважно в польових умовах, що вимагало певного

рівня фізичної підготовки дослідника. На сьогодні екологія стала
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міждисциплінарною галуззю знань, яка тісно по’в’язана з іншими

природничими, технічними, економічними, суспільними та інши&

ми науками.

Звідси витікає той важливий висновок, що кожна людина,

з урахуванням своїх фізичних можливостей може присвятити своє

життя спеціалізації в галузі екології. Крім того, на стиках різних на&

ук швидше можна очікувати принципово нові результати. Важливо

зуміти своєчасно розкрити і показати безмежну кількість питань,

які потребують вивчення, а результати впровадити в життя. Еко&

логізація технологічних процесів у різних галузях народного госпо&

дарства, природоохоронна діяльність, економіка природокористу&

вання, екологічне виховання — це лише деякі узагальнені

проблеми, що потребують деталізації і конкретизації. Для однієї

людини це можуть бути польові дослідження, для іншої — сучасний

рівень лабораторних досліджень.

Процес адаптації молоді з інвалідністю до інтегрованого сере&

довища повинен розпочинатися в доуніверситетський період.

Надзвичайно великого значення набуває питання своєчасного ви&

бору професійного шляху, життєва орієнтація. Ще в шкільні роки

важливого значення набуває отримання об’єктивної інформації

щодо майбутньої професії.

Перші основні поняття наукового пізнання оточуючого світу

отримують в середній школі. Нажаль, їх рівень бажає бути вищим.

В процесі підготовки спеціаліста основний теоретичний матеріал

викладається на лекціях, на семінарських же заняттях передба&

чається закріплення та поглиблення теоретичного матеріалу.

Важлива роль відводиться самостійній роботі студентів з літерату&

рою, використання сучасних засобів інформації. Важливо, щоб

студент з перших днів навчання визначився з колом професійних

питань, які його цікавлять, і поглиблено їх освоював.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ
З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО 
РОЗВИТКУ У СЕРЕДОВИЩЕ ЗАГАЛЬНО5
ОСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Першко Галина Олексіївна
Кафедра соціальної педагогіки та корекційної освіти 
Інституту психології і соціальної педагогіки 
Київського міського педагогічного університету 
імені Б. Д. Грінченка. 02152, м. Київ, пр. П. Тичини, 17.
e!mail: sunrise!717@mail.ru.

Сучасні соціально&економічні реалії, тотальна трансформація

усіх сфер життєдіяльності українського суспільства актуалізують

питання, пов’язані з інтеграцією дітей у загальноосвітні навчальні

заклади. Адже проблема включення дітей з особливостями пси&

хофізичного розвитку в багатогранне життя суспільства є однією

з найважливіших в процесі їх соціалізації.

Діти з особливостями психофізичного розвитку мають різно&

манітні за ступенем складності, характером відхилень порушення та

затримку психічного розвитку, інтелекту, слуху, зору, мови, опорно&

рухового апарату, емоційно&вольової сфери тощо. Дані відхилення

обумовлюють онтогенетичні порушення загального характеру, які

обмежують можливість вести дітьми повноцінну життєдіяльність.

У зв’язку з цим процес включення в суспільство дітей з особливос&

тями психофізичного розвитку протікає повільніше і не так успішно

як у їх однолітків.

Питання інтегрованого навчання та виховання дітей з пору&

шеннями психофізичного розвитку в загальноосвітніх закладах

представлено у працях: В. Боднар, Л. Дробот, В. Засенко, Т. Ілля&

шенко, А. Колупаєва, В. Синьов, Т. Скрипник, Н. Стадненко,

О. Таранченко, В. Тарасун тощо. 

Методологічні підходи і теоретичні передумови розробки проб&

леми соціально&педагогічної інтеграції закладено у дослідженнях

українських науковців І. Звєрєвої, І. Іванової, А. Капської, В. Ля&

шенко, Н. Мирошніченко, О. Молчан, В. Тесленко, М. Чайковсь&

кого та інших. 

Демократизація суспільства, як стверджує Т. Сак, дала могутній

поштовх інтеграційним процесам в освітньому просторі України.
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Діти з особливостями психофізичного розвитку, які донедавна

навчалися у спеціальних школах&інтернатах, поповнили лави шко&

лярів масових загальноосвітніх шкіл. Для того, щоб процес інтег&

рації відбувався ефективно, аби учні з особливостями психофізич&

ного розвитку стали активними учасниками навчального процесу,

повноцінно увійшли у систему суспільних відносин учнівського ко&

лективу, має бути створене відповідне освітнє середовище [2; с. 16].
Можна цілком погодитися з думкою українських науковців

В. Засенко, А. Колупаєвої, які зазначають, що виняткове значення
для успішного «входження» в суспільство молодих людей з особли&
востями в розвитку має їхнє інтегроване навчання. Інтеграція дітей
зазначеної категорії в масові освітні заклади — це процес, який
знаходить усе більше розповсюдження в освіті. На думку вчених,
інтеграція — це закономірний етап розвитку системи спеціальної
освіти, який пов’язаний з переосмисленням суспільством і держа&
вою ставлення до недієздатних, з визначенням їхнього права одер&
жати рівні з іншими можливості в різних галузях життя, включаю&
чи освіту [1; с. 62].

А. Харламова вважає, що інтеграція — це задоволення потреб
дітей з нормальним розвитком і психофізичними недоліками щодо
навчання і виховання. А головна мета інтегрованого навчання —
створення умов для особистісного розвитку, творчої самореалізації
та утвердження людської гідності дітей з особливими потребами
[4; с. 31].

Наразі різке зниження рівня соціальної захищеності й здоров’я
дітей у сучасному суспільстві призводить до того, що у масові
школи потрапляє багато учнів з вадами психофізичного розвитку.
З огляду на це, школа має бути готовою до спільного навчання
здорових дітей та їх однолітків з різними типами дизонтогенезу.
У шкільному середовищі для цього слід не лише створити
спеціальні умови, а й організувати відповідну корекційно&розви&
вальну допомогу.

Ми поділяємо позицію І. Тараненко що навчання у звичайних
школах дітей з особливостями психофізичного розвитку, з одного
боку, допомагає їм адаптуватися до нормальних життєвих ситуацій,
інтегруватися в загальний соціум, позбутися почуття ізольованості,
відчуження, сприяє зникненню соціальних бар’єрів та сегрегації,
з іншого боку — це вчить інших дітей спілкуватися та працювати
разом, формує в них почуття відповідальності за товаришів, які
потребують допомоги, емпатії, співчуття [3; с. 37–38].
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Все вищевикладене дозволяє зробити висновок, що для опти&

мальної інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку

у середовище загальноосвітнього навчального закладу, необхідно

забезпечити ряд умов. Однією з таких умов є підготовка соціальних

педагогів і психологів до інтеграції, оскільки їх професійним зав&

данням є сприяння соціокультурному розвитку дітей, розкриттю їх

здібностей, формування навичок адаптації до шкільного середови&

ща, налагодження спілкування, дружніх стосунків між дітьми,

сприяння комфортному перебуванню дітей в шкільному колективі.

Література

1. Засенко В. Колупаєва А. Інтеграція осіб з порушеннями слуху: проб&

леми, пошуки, перспективи // Кроки до компетентності та інтеграції

в суспільство: науково&методичний збірник / [Ред. кол. Н. Софій (голо&

ва), І. Єрмаков (керівник авторського колективу і науковий редактор) та

ін.]. — К. : Контекст, 2000. — 336 с.

2. Сак Т. Психологічний супровід учнів із затримкою психічного роз&

витку в інклюзивному класі (діагностичний напрям). / Т. Сак // Дефекто&

логія. — 2009. — № 1 (51). — С. 16–19.

3. Тараненко І. Розвиток життєвої компетентності та соціальної

інтеграції: досвід європейських країн / Кроки до компетентності та інтег&

рації в суспільство: науково&методичний збірник / [Ред. кол. Н. Софій (го&

лова), І. Єрмаков (керівник авторського колективу і науковий редактор) та

ін.]. — К. : Контекст, 2000. — 336 с.

4. Харламова А. Проблеми соціальної інтеграції дітей з вадами слуху./

А. Харламова // Дефектолог. — 2008. — № 7 (19). — С. 30–32.

ПРОФЕСІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТУДЕНТІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Васильєв Володимир Васильович
завідувач кафедри соціальної роботи 
та кадрового менеджменту, 
кандидат педагогічних наук, доцент, 
Дніпропетровський національнийо університет імені О. Гончара
49010, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72.
e!mail: vasiljev_v_v@mail.ru

Загострення низки глобальних проблем життєдіяльності люди&

ни у сучасному світі висунуло на порядок денний питання щодо

масової підготовки спеціалістів у галузі соціального захисту, психо&
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лого&педагогічної підтримки, соціальної підтримки різних груп на&

селення. Це спонукало науковців і практиків до пошуків шляхів

навчання таких спеціалістів на основі оптимізації стратегії соціаль&

ної освіти, її глибокої спеціалізації і технологізації.

В умовах України це посилюється завдяки ряду обставин, по&

в’язаних перш за все, з особливостями процесу становлення і про&

фесійного розвитку корпусу спеціалістів у галузі соціальної роботи

як багато аспектної професії.

Не викликає сумніву той факт, що професійна потенціал — це

показник професійної зрілості особистості і морально&психо&

логічного наповнення, які є необхідними для високої професійної

віддачі. Нам імпонує позиція російського вченого В. Маслєнніко&

вої, яка вважає, що не зовсім праві ті науковці, котрі у визначенні

сутнісних характеристик готовності спеціаліста обмежуються або

характеристикою її як психологічного стану, або як сукупності ок&

ремих якостей чи властивостей особистості, або як професійних

умінь та навичок [1, с. 46].

Професіональний потенціал соціального працівника характе&

ризується наявністю у нього: професійного покликання; глибокої

мотивації до виконання праці в різних його модифікаціях; духовно&

етичних якостей, схильності до роботи з людьми, соціально&гене&

тичної схильності до роботи з людиною; професійної майстерності;

об’єктивно&критичного відношення до своєї діяльності; про&

фесійних знань і професійних умінь; здібності все життя вчитися

і добиватися самореалізації; професійної гордості як соціально&

психологічного стану особи.

Зважаючи на те, що професійний потенціал є складним осо&

бистісним утворенням, він формується на основі внутрішнього

світу особистості, емоційно&почуттєвої, вольової, інтелектуальної

сфери, навичками і звичками.

З метою визначення рівня сформованості професійного по&

тенціалу у студентів 4 і 5 курсів спеціальності «Соціальна робота»

у 2009 році було проведено дослідження за трьома методиками:

— (1) оцінка студентами за 33 параметрами рівня сформова&

ності у них професійно&важливих вмінь і навичок, необхідних

соціальному працівникові;

— (2) діагностика у студентів найбільш важливих якостей

у діяльності соціального працівника;
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— (3) визначення значущості для студентів професійно&важли&

вих якостей, якими повинен володіти працівник системи соціаль&

ного захисту.

Професійний потенціал це інтегративна складова характерис&

тики особистості, що визначається як система сукупних про&

фесійних вмінь, навичок, якостей, необхідних і достатніх для

успішної самостійної професійної діяльності [2, с. 35]. Розрахову&

вали ми професійний потенціал (ПП) за такими коефіцієнтами:

ПП=КПВВН+КПВЯ

КПВВН — коефіцієнт професійно&важливих вмінь і навичок ви&

пускників спеціальності;

КПВЯ — коефіцієнт професійно&важливих якостей сформованих

у студентів спеціальності.

Сформованість у студентів вмінь, навичок і якостей визначало&

ся за трьома рівнями розвитку. Результати діагностики у студентів

найбільш важливих якостей, якими повинен володіти працівник

системи соціального захисту наведено у таблиці 1.

Табл.1. — Сформованість професійно важливих якостей випускників

4 і 5 курсів спеціальності «Соціальна робота»
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Так професійний потенціал для студентів четвертого курсу буде

становити:

ПП4курсу = Кпввн (4к) + Кпвя (4к) = 3,05 + 2,63 = 5,65

Для п’ятого:

ПП5курсу = Кпввн(5к) + Кпвя(5к) = 3,085 + 2,831 = 5,92

Аналіз свідчить, що потенціал по всім показникам сформова&

ності вмінь, навичок, якостей знань на п’ятому курсі вище ніж на

четвертому.

Висновок. Дослідження показує, що відмова від п’ятирічної

підготовки спеціалістів з соціальної роботи в Україні приведе до

пониження рівня у підготовці професіоналів для системи соціаль&

ного захисту населення.
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У статті розглянемо основні аспекти адаптації студентів до на&

вчання у вищому навчальному закладі з використанням корекцій&

них та оздоровчих методів реабілітаційної діяльності.

Ключові слова: вищий навчальний заклад, адаптація, фізична

й соціальна реабілітація.

В статье рассмотрено основные аспекты адаптации студентов к

обучению в высшем учебном заведении с использованием коррек&

ционных и оздоровительных методов физической реабилитации.
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ческая и социальная адаптация.

The main aspects of the students’ adaptation for studying in higher

educational establishment with use correcting and recovering methods of

physical rehabilitation are researched in the article.

Key words: higher educational establishment, adaptation, physical

and social rehabilitation.

Результати науково&технічного прогресу, крім відомих нам по&

зитивних факторів покращення життя людей, привнесли й так

звані «захворювання століття». «З середини ХХ століття неухильно

зростає кількість людей, в тому числі молодого віку, які страждають

на серцево&судинні, онкологічні, обміну речовин, СНІД і інші зах&

ворювання та обумовлені цілим спектром соціальних і природних

умов життя і розвитку людини”[] . Сьогодні на фоні скорочення

рухової активності, обмеження часу на заняття фізичними вправа&

ми і спортом, гіподинамія стала характерною ознакою сучасного

навчально&виховного процесу у всіх навчальних закладах освіти

України.

«Завдяки ринковим соціально&економічним відносинам, авто&

матизації, комп’ютерному прогресу в суспільстві відбулисякорінні

зміни характеру виробничої праці, виникло безліч нових сучасних

професій» [7, 48]. Цей аналіз показав, що в результаті науково&

технічного прогресу значно змінилися і суттєво зросли вимоги до

фахівців різних рівнів, а також до їхньої фізичної підготовки, до

рівня розвитку психічних і фізичних якостей, включаючи про&

фесійні. 

З іншого боку, ми виявили, що «безпосередньо процес навчан&

ня і підготовки фахівця у вузі протягом останніх чотирьох&п’яти

років ще предметніше, сполучений з великими розумовими і пси&

хофізіологічними навантаженнями, впливає на організм студентів»

[2, 98]. Більше того, є явно вираженою тенденцією в подальшому до

їх збільшення.

Поряд з цим за останні десятиріччя відбулося стрімке зростан&

ня наукової інформації, що включається в зміст навчальних пред&

метів вузів. У зв’язку з цим, зросла інтенсифікація розумової праці

студентів на тлі зниження їхньої рухової активності, що привело до

ослаблення організму і погіршенню фізичного статусу студентів,

збільшенню серед них кількості захворювань.
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Під тиском згаданих та інших захворювань і соціальних фак&

торів поступово зростає кількість студентської молоді (вчорашніх

школярів), навіть практично здорових, яка звертається до оздоров&

чої фізичної культури (ОФК). Залучення до такого виду рухової

діяльності стає своєрідним захистом проти загрози захворювання

або його поглиблення. 

Оздоровчо&фізкультурна робота відповідних освітянських зак&

ладів спрямована на підтримання та зміцнення здоров’я студентсь&

кої молоді. «Конкретизація основних напрямків організації цієї

діяльності визначається державною програмою розвитку фізичної

культури і спорту в Україні» [3, 46] та освітянськими стандартами.

Вступаючи до вищого освітнього закладу, студенти стикаються

з рядом проблем, що пов’язані з недостатньою психологічною го&

товністю до навчання у вищому освітньому закладі, з руйнуванням

роками вироблених установок, навичок, звичок, ціннісних

орієнтацій вихованців середньої школи і виробничих колективів,

утрати роками закріплених взаємин з колективом та формуванням

нових навичок, а також з невмінням здійснювати психологічну

саморегуляцію власної діяльності та поведінки. Зі вступом до ви&

щого навчального закладу юнаки і дівчата потрапляють у нові, нез&

вичні для них умови, що неминуче спричиняє ламання динамічно&

го стереотипу і пов’язаних з ним емоційних переживань.

Нерідко соціально&психологічна дезадаптація породжує втрату

сформованих позитивних установок і відносин студента&першо&

курсника. «Важким наслідком дезадаптації є стан напруженості

і фрустрації, зниження активності студентів у навчанні, втрата інте&

ресу до громадської роботи, погіршення поведінки, невдачі на

першій сесії, а в ряді випадків — втрата віри у свої можливості, роз&

чарування у життєвих планах» [1, 53]. Усе це призводить до

психічного перевантаження, яке власне і знижує адаптативні мож&

ливості і, як наслідок, сприяє порушенню психічного здоров’я осо&

бистості. 

У дослідження проблеми адаптації вагомий внесок зробили ряд

зарубіжних та вітчизняних вчених, серед яких В. П. Казміренко,

В. І. Мєдвєвєва, Г. М. Шевандрін та інші. Проблеми розвитку та

діагностики стресів і неврозів досліджувались в роботах Б. Д. Кар&

васарського, В. Н. Мясищева, А. М. Свядоща, З. Фрейда, А. Адле&

ра, М. М. Хананашвілі, В. А. Бодрова та ін. 
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Нами було досліджено особливості адаптаційних до навчання

процесів у студентів, які проявляються у зниженні психофізіо&

логічних функцій, порушенні адаптації серцево&судинної системи,

стимуляції процесів перекисного окислення, на підставі чого нау&

ково обґрунтовано застосування комплексу заходів (низькочастот&

ної магнітотерапії, ароматерапії, лікувальної фізичної культури та

загартування), спрямованих на зменшення негативного впливу

нових умов на здоров’я студентів.

Сoматофізіологічний стан молодих людей сканувався за 14&ти

різними системами організму (кістково&суглобною, серцево&су&

динною, легеневою, нервовою та іншими); з психічного розділу

визначалися показники памяті (короткочасна, довгострокова, опе&

ративна), мислення (абстрактно&логічна, конкретно ситуаційне,

формально логічне). Результати досліджень свідчать про те, що

фізіологічні показники є проблемними: 

 Наявність відхилень в опорно руховій системі сколіозу в се&

редньому 38,1% випадків;

 Зниження гостроти зору виявляється у 39,6%;

 Функціональні розлади діяльності серцево судинної системи

після навантажувальних проб ( пульс, артеріальний тиск) виявили&

ся відповідно в 51,2% і 51,7% випадків.                                                    

Психологічні тести також виявили певні зміни в психічному

статусі студентів: 

 Незадовільні показники стану пам’яті: короткочасна у 17%,

довгострокова у 30%, а оперативна у 18%;

 Знижені показники абстрактно логічного мислення відзна&

чені в 21,5%;

 Низькі показники загальної освіченості визначалися в 32,0%

випадках.

Наведені дані свідчать про те, що студенти які прийшли на на&

вчання в середній школі, не отримували належної уваги від педа&

гогічних та медичних працівників відносно збереження і зміцнення

здоров’я. Тому перед фахівцями ВНЗ постає не менш серйозна

проблема забезпечення якісного навчання та формування май&

бутніх фахівців за станом їхнього здоров’я.

Загальновідомо, що навчальна діяльність студентів характери&

зується високим емоційним навантаженням, хронічної перевтоми

різними хронічною перевтомою різними стресовими ситуаціями.

Причому одним із головних факторів впливу на нервово соматичні
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структури організму є навчальна інформація, що потребує оброб&

лення у великому обсязі та стислий термін. Ця велика кількість

різноманітних подразників суперечить психофізіологічним можли&

востям молодого організму, що негативно впливає на успішну адап&

тацію студентів до навчально&виховного процесу у ВНЗ. У цьому

аспекті особливо гостро стоїть питання вивчення адаптації та її

особливостей для студентів 1 курсу, що змінили форму навчання

після закінчення середньої школи. На нашу думку, педагогічна

адаптація студентів має містити: 

1. організаційну структуру діяльності ВНЗ;

2. системність функціонування психолого&педагогічного про&

цесу в навчальному закладі;

3. характеристику та послідовність етапів педагогічно— психо&

логічних і медико&фізіологічних досліджень в процесі адаптації та

інші;

Для вирішення проблеми адаптації та покрашення навчання

студентів в КІРоЛ «Україна» проводяться наступні заходи:

1. Для контролю та спостереження за фізичним станом сту&

дентів заведені картки здоров’я, картки відновлення фізичного здо&

ров’я 

2. Сформовано спеціальну групу студентів, яким за станом здо&

ров’я протипоказано займатися фізичною культурою в повній мірі;

у спецгрупі нараховано 52 студенти 

3. У ВНЗ навчається 27 осіб з особливими потребами: 18 чоловік

на денні та 9 чоловік на заочній формі навчання. Серед них 8 чо&

ловік мають захворювання нервової системи; 5 —  мають значні по&

рушення зору; 9 — захворювання опорно&рухового апарату; 1 —

інсулінозалежну форму цукрового діабету.

Решта має серцево&судинну патологію та захворювання сечо&

вивідної системи. Відповідно до цих патологій, у ВНЗ розроблено

плани заходів та надаються реабілітаційні послуги:

— освітні (колективна форма навчання в тому числі інтегрова&

на,індивідуальна);

— фізкультурно&спортивна (фітнес, лікувальна фізкультура, на&

вчально&тренувальні заняття з фізичної культури і спорту);

— фізична реабілітація (оздоровчий масаж, лікувальна фізкуль&

тура);

— психолого&педагогічна (консультування, психолог педагогіч&

на діагностика).
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Складені та ведуться індивідуальні реабілітаційні картки. В них

складена реабілітаційна програма яка в процесі реабілітації коре&

гується відповідно до стану здоров’я. 

Для всіх студентів вузу щодня проводиться перерва здоров’я,

що відбувається на свіжому повітрі під ритмічну музику, після якої

пропонується всім студентам вітамінізований фіто чай; 

— згідно з розробленим графіком, в лабораторії фізичної

реабілітації кожна група студентів проходить сеанси аромотерапії

з використанням аромомасел Ялтинського інституту аромотерапії;

— під час підвищеної захворюваності органів дихання прово&

дяться профілактичні заходи уфо&опромінення, інгаляції та нада&

ються фізіотерапевтичні послуги з метою підвищення імунітету.

Вивчення реакції серцево&судинної системи на нові умови шля&

хом визначення адаптаційного потенціалу показало, що серед усіх

досліджених студентів у 46,9–58,8% випадків виявлена функціо&

нальна напруженість механізмів регуляції. Використання низько&

частотної магнітотерапії у сполученні з ароматерапією, лікуваль&

ною фізкультурою й загартуванням, викликало позитивну динаміку

досліджуваних показників: тільки у 21,88–38,24 % студентів напру&

ження зосталось, тоді як при застосуванні лише лікувальної фізич&

ної культури та загартування такий стан, був у 63,64% обстежених. 

Проведені психофізіологічні дослідження виявили зниження

рівня уваги на момент першого обстеження у всіх досліджуваних на

19,51–25,69 %. Після застосування корекції адаптаційних процесів:

розходження оставалися достовірними (23,99%, у порівнянні з гру&

пою контролю) лише в групі, де магнітотерапія в сполученні з аро&

матерапією не проводились. 

Отже, результати проведених досліджень свідчать про те, що

основним напрямком оптимізації адаптації студентів є проведення

корекції адаптаційних процесів у найближчий термін після прибуття

на навчання з використанням ароматерапії у сполученні з магнітоте&

рапією, загартуванням та лікувальною фізичною культурою з ураху&

ванням стану серцево–судинної системи та психофізіологічних по&

казників.

Література

1. Адаптация организма подростков к учебной нагрузке / Под ред.

Д. В. Колесова. — М. : Педагогика, 1987. — 152 с.

2. Бачериков Н. Е., Воронцов М. П., Добромиль Э. И. Психогигиена

умственного труда учащайся молодежи. — К. : Здоровье, 1988. — 168 с. 



– 95 –

інклюзії людей Секція І

в загальноосвітній простір

3. Донцов А. И. Психология коллектива. Методологические проблемы

исследования. — М., 1984. — 208 с. 

4. Калитеевская Е. и др. Адаптация и развитие: выбор психотерапевти&

ческой стратегии // Психологический журналю — 1995. — № 1. — С. 27–33. 

5. Корольчук М. С., Крайнюк В. М., Косенко А. Ф., Кочергіна Т. І.

Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я: Навчальний

посібник. / Заг. ред. М. С. Корольчука. — К. : «ІНКОС», 2002. — 272 с.

6. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник. —

К. : Знання, 2005. — 486 с. 

7. Меерсон Ф. З., Пшенникова М. Г. Адаптация к стрессорным ситуа&

циям и физическим нагрузкам. — М. : Медицина,1988. — 254 с.

8. Шеремет О. Вийдемо зі стресу разом. Соціально&психологічний

тренінг// Психолог. — 2007. — № 23–24. — С. 17–24. 

ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ КОРЕНІВ 
НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ПІДГОТОВЦІ

ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНО5КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

Загадарчук Г. М. 
професор, канд. пед. наук,
КІСКЗ, проректор з наукової роботи

У кожного народу чи етносу історично складалася система

національної освіти та виховання. Національну освіту та виховання

можна розуміти як історично створену самим народом сукупність

ідеалів, поглядів, переконань, звичаїв та інших форм соціальної

практики, спрямованих на організацію та розвиток життєдіяль&

ності підростаючого покоління, у процесі якої засвоюється ма&

теріальна та духовна культура нації, формується національна са&

мосвідомість та досягається духовна єдність поколінь. Національні

освіта та виховання базуються на ідеях та коренях народної педа&

гогіки, побудованих на кращих зразках мудрості народу та принци&

пах гуманізму, демократизму працьовитості, активної діяльності

тощо. Тому природнім та закономірним є звернення педагогів до

традицій народу, його менталітету та духовності з метою викорис&

тання їх у виховній та освітній діяльності серед майбутніх фахівців

соціально — культурної сфери. На навчальних заняттях ми знайо&

мимо студентів з стародавньою пам’яткою України «Велесова кни&

га», в якій відображено звичаї та ритуали праслав’ян, тому що саме

в ній виражено розуміння народу про місце та роль людини в сім’ї
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та громаді, етичні цінності та чесноти предків, моральні якості ук&

раїнців.

На прикладах діяльності видатних державних діячів ще з Київ&

ської Русі Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Володимира

Мономаха, Данила Галицького, національних поетів і філософів

Григорія Сковороди та Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана

Франка, педагогів К. Д. Ушинського, О. В. Духновича, С. Ф. Русо&

вої, А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського та інших студенти го&

тують реферати, пишуть курсові, кваліфікаційні та дипломні робо&

ти, проводять читання, «круглі столи», наукові конференції та

семінари, навчальні вікторини.

Значний внесок у вивчення народної педагогіки є оволодіння

студентів фольклором, етнографічним матеріалом, народними ви&

ховними традиціями, іграми, ознайомлення з народними святами,

досвідом сімейного виховання. Майбутнім працівникам соціально&

культурної сфери бажано знайомитися з зразками народної твор&

чості педагогічного спрямування: це колискові пісні, казки, лічил&

ки, співомовки, скоромовки. Саме в них закладено народний

гумор, почуття гордості за свій народ. Так, на заняттях по вивченню

«Риторики» студенти засвоюють красу фольклорних зразків, як

наприклад, скоромовок: « У будь — якого будяка будячиха будь —

яка» або «Бубоніла баба бабі: Ой, не дмухай на кульбабу, бо з куль&

баби полетять сто малих кульбабенят» тощо. Звертаючись до

фольклорних зразків, народних звичаїв, традицій, вивчення їх

змісту, студенти можуть прослідкувати розширення уяви про добро

і зло, погане і хороше тощо. 

На заняттях гуманітарного спрямування звертається увага сту&

дентів на вивчення рідної української мови як самобутнього спосо&

бу мислення та пізнання всіх сфер життєдіяльності народу. Коли

студенти вивчають сутність сценарної розробки народних свят, ма&

сових театралізованих календарних святкувань, ми пропонуємо їм

розробляти сценарії та сценарні плани святвечорів Водохрещі,

Меланки, Стрітення, Масляної, Вербниці та інших, що допомагає

студентам зрозуміти самобутній культурно — історичний шлях на&

роду, виховний потенціал свят народного календаря, їх зміст, обра&

зи — персонажі, пісенно — музичне оформлення, глибше розуміти

природу рідного краю. 

Відроджуючи традиції української народності системи вихован&

ня та освіти, педагоги одночасно відроджують і українську
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національну педагогіку, яка покликана реалізовувати своє істори&

ко — культурне, національне коріння духовності, гуманізму, спад&

ковості поколінь, збагачуючи кращими досягненнями педагогічно&

го досвіду народів світу, насичуючи її сучасним звучанням, і тим

самим допомагають підвищити рівень підготовки фахівців соціаль&

но — культурної сфери.

АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СПЕЦКУРСІВ У ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ

I. Актуальність профільного навчання.

Липова Людмила Андріївна, Малишев Віктор Володимирович
Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій
Інженерно!технологічного інституту Університету «Україна»
Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1., тел. 424!94!33
e!mail: victor_malyshev@mail.ru

Результати співбесід з учителями та учнями, їхнє анкетування

й опитування засвідчили, що вимагає додаткового з’ясування роз&

робка змісту і практична реалізація спецкурсів, остаточне встанов&

лення їх функцій і місця в системі профільної і передпрофесійної

підготовки учнів та інші питання, які стосуються спецкурсів.

Анкетування проводилось серед учителів різних НЗ: ліцеїв,

гімназій, спеціалізованих та масових шкіл (економіко&правовий

ліцей, гімназія скандинавських мов, спеціалізовані школи №№ 137,

290, 303 м. Києва). Більшість опитаних учителів (85%) вважає за

потрібне з метою кращої внутрішньопрофільної спеціалізації

виділити години на вивчення спецкурсів не з шкільного, а з дер&

жавного компонента змісту навчання. Вони аргументують це тим,

що якщо в розкладі уроків на всю паралель 10&х (11&х, чи 12&х)

класів буде стояти «спецкурс», то в цей час учні розходитимуться до

кабінетах на заняття з обраних ними спецкурсів, що дисциплінува&

тиме учнів. А при теперішньому становищі спецкурсів (за рахунок

шкільного компонента змісту), заняття яких проводяться у позау&

рочний час, ставлення до спецкурсів буде таким, як до факульта&

тивів, тобто необов’язковим, хоча спецкурси після вільного вибору

їх учнями мають бути обов’язковими для відвідування. Адже спец&

курси компенсують обмежені можливості базових і профільних

курсів у задоволенні різноманітних освітніх потреб школярів.



– 98 –

Секція І Науково�організаційні засади

з особливими потребами 

На питання, чи вважаєте Ви профільне навчання актуальним,

84% учителів відповіли схвально, а 16% відповіли, що це —

«рімейк», «ми це вже проходили і ефект від цього був незначним»,

маючи на увазі період, коли учням школи давали певну спеціа&

льність, з якою більша частина школярів не пов’язувала своє життя

після школи. Анкетування виявило, що 98% учителів знають про

необхідність вивчення спецкурсів, про які вони довідались: а) від

колег — 10%; б) від адміністрації школи — 60%; в) від методиста —

20%; г) від батьків учнів — 6 %; ґ) з педагогічної літератури — 10%.

Серед учителів, що вважають профільне навчання актуальним,

необхідність вивчення спецкурсів підтвердили 79% учителів, а от на

питання «чому» лише 10% написали, що для професійного

самовизначення учнів, а решта відповіла: для поглибленого

вивчення предмета — 30%, для успішної атестації — 10%, для всту&

пу до ВНЗ — 50%. Отже професійне самовизначення учнів учителі
вважають, на жаль, не найважливішим. На думку вчителів, фунда&

ментальні знання з профільних предметів та спецкурсів можуть

дати лише вчителі вищої атестаційної категорії і вчителі&методис&

ти, а спецкурси з вузькоспеціальною тематикою краще вести

відповідним фахівцям.

На питання, чи готові Ви викладати свій предмет на профільно&

му рівні схвально відповіли 70% вчителів, а на питання, чи здатні

Ви скласти програму спецкурсу, позитивну відповідь дали 32% опи&

таних, з них сказали, що самостійно розробили програму — 40%.

Чи достатній для цього рівень методичної підготовки, негативну

відповідь дали 68% учителів, тобто третина з них (32%) не може

скласти хоча б програму спецкурсу і тематичне планування до неї.

За результатами анкетування, вчителі хотіли б підвищити свою

кваліфікацію для розробки і викладання спецкурсів: а) на тематич&

них курсах при інституті післядипломної освіти — 60%; б) на

семінарах у межах чергових курсів підвищення кваліфікації — 23%;

в) за рахунок обміну досвідом (майстер&класи) — 10%; г) шляхом

самостійного вивчення — 7%, тобто всі вчителі різними шляхами

прагнуть навчитись складати програми спецкурсів і придбати нав&

чально&методичні матеріали, яких нема у половини вчителів.
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АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СПЕЦКУРСІВ У ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ

II. Тематика та функції спецкурсів, умови функціону�

вання, вибір методів і форм навчання, визначення цілей

і завдань.

Липова Людмила Андріївна, Малишев Віктор Володимирович
Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій
Інженерно!технологічного інституту Університету «Україна»
Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1.,  e!mail: victor_malyshev@mail.ru

Результати опитування вчителів шкіл щодо тематики спецкурсів

показали, що відповіді розподілились: а) віддають перевагу підго&

товці до вступу до закладу професійної підготовки (вищий навчаль&

ний заклад, коледж) — 50%; б) поглибленому вивченню предмета —

20%; в) підготовці до підсумкової атестації — 20 %; г) знайомству

з професіями — 10%. Тобто тематиці щодо професійного самовиз&

начення, що є найбільш важливою для подальшої долі дитини, вчи&

телі надають далеко не першорядного значення.

На питання, які функції спецкурсів вчителі вважають основни&

ми (ми просили розмістити пункти на власний розсуд по мірі змен&

шення ролі функцій). Вони зазначили: а) підвищений, поглибле&

ний і розширений рівень вивчення певного навчального предмета

для учнів, які найбільш ним цікавляться; б) реалізація міжпредмет&

них зв’язків з одночасною інтеграцією окремих уявлень, сформова&

них у межах окремих предметів, у цілісну картину світу; в) задово&

лення пізнавальних інтересів школярів, що виходять за межі

традиційних шкільних предметів; г) профорієнтація і проходження

професійної проби на «профпридатність» (створення умов на утве&

рдження у виборі професії або відмову від неї); ґ) знайомство

з окремими видами професійної діяльності, «входження в про&

фесію», що сприятиме успіху на ринку праці. Отже, ролі функцій,

призначених професійному самовизначенню, вчителі надали

останні місця у переліку функцій. Тобто як і у відповідях на попе&

реднє питання проглядає тенденція до другорядності самовизначення
і соціалізації учнів в очах вчителів. 

Нас цікавила й думка вчителів щодо кількості спецкурсів, що їх

мусять обрати і потім обов’язково відвідувати учні 10–12&х класів.

На це питання «один» — відповіли 10% вчителів, «два» — 30%,
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«три» — 50%. Тобто більшість вважає за оптимальне три спецкурси

для відвідування учнями.
Стосовно місця проведення занять зі спецкурсів, відповіді вчи&

телів розподілились так: а) у своїй школі — 73%; б) в іншій, базовій
школі чи ПТУ — 6%; в) у вищому навчальному закладі чи науково&
дослідній установі — 15%%; г) дистанційно — 4%; ґ) в установах до&
даткової освіти (станціях юннатів, техніків, художніх чи спортив&
них школах тощо) — 2%.

Щодо питання про наявність відповідних умов для функціону&
вання спецкурсів (матеріально&технічна база навчального закладу,
методична література тощо), більшість учителів суспільно&гу&
манітарного напряму викладання (76%) відповіла «так», а значна
частина вчителів природничо&математичного напряму (60%) дала
відповідь «частково». Отже, для природничих дисциплін більшість
шкіл (окрім ліцеїв, створених на базі ВНЗ) не має відповідної екс&
периментальної бази для успішного функціонування спецкурсів,
тематика яких передбачає лабораторні досліди і практикуми. Це
треба враховувати при доборі тематики спецкурсів і з огляду на ма&
теріально&технічне забезпечення навчального закладу.

На питання, чи є потреба складати програми спецкурсів різних
рівнів складності, основна частина вчителів (80%) зазначила, що
у профільних класах рівень спецкурсів має бути доступним, але
водночас поглибленим і розширеним за змістом, тож нема сенсу
у складанні спецкурсів низького рівня складності.

Складними для вчителів виявились питання відбору і структуру&
вання змісту спецкурсів, вибору методів і форм навчання, визначен&
ня цілей і завдань. Але найскладнішою для вчителів, як засвідчило
анкетування, виявилась проблема контролю і оцінювання рівня до&
сягнень учнів за програмою спецкурсу. Одні з них вважають, що тре&
ба оцінювати за 12&ти бальною шкалою (60%) тобто як і профільні
предмети, хоча не можуть аргументувати свою думку; інші — в цьо&
му питанні є прибічниками модульно&рейтингової системи оціню&
вання (30%), переконуючи, що саме вона дозволяє максимально
враховувати індивідуальні особливості учнів. Незначна частина вчи&
телів (10%) вважає, що засвоєння змісту спецкурсів, як і факульта&
тивів взагалі не треба оцінювати. Така розбіжність думок учителів
свідчить про те, що це питання ще вимагає дослідження.

На питання, до чого може привести введення спецкурсів,
відповіді вчителів розподілились таким чином: а) до підвищення
компетентності учнів із профільних предметів — 60%; б) сприяти&
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ме підвищенню загальної ерудиції школярів — 20%; в) допоможе
професійному самовизначенню — 15%; г) до зайвого переванта&
ження учнів — 5%. Отже, на професійному самовизначенні акцен&
тую увагу лише кожен шостий з опитаних учителів, що надзвичай&
но мало з огляду на актуальний нині аксіологічний аспект змісту
навчання. адже теперішні учні прагнуть знати не тільки, яких знань
і вмінь їм треба набути, а й навіщо вони знадобляться їм у май&
бутній професійній діяльності.

Ми запитували вчителів, скільки відсотків їхніх випускників
пов’язали своє життя з обраним профілем навчання і яка їхня по&
дальша професійна доля. У відповідях ми спостерігали значні
розбіжності. Виявилось, що існує певна кореляція між вибором
професійного шляху випускників і фаховим рівнем учителів, що
викладали профільні предмети і спецкурси. Отже, існує пряма за&
лежність між вибором життєвого шляху учнів і професіоналізмом
учителів, які їх навчали.

АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СПЕЦКУРСІВ У ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ

III. Ставлення учнів шкіл, вибір тематики, місце прове�

дення, професійне самовизначення.

Липова Людмила Андріївна, Малишев Віктор Володимирович
Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій
Інженерно!технологічного інституту Університету «Україна»
Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1., тел. 424!94!33
e!mail: victor_malyshev@mail.ru

Результати анкетування учнів щодо їхнього ставлення до спец&

курсів і в цілому до профільного навчання показали, що в основному

відповіді були позитивні, а щодо джерел інформації відповіді роз&

поділились: а) від учителів — 64%%; б) від адміністрації школи —

20%; в) від однолітків — 5,7%; г) від батьків — 6,4%;, ґ) із засобів

масової інформації — 3,9%. Із необхідністю введення спецкурсів по&

годились 75% учнів, основними джерелами інформації щодо цього

виявились: а) вчителі — 60%; б) адміністрація школи — 24%; в) бать&

ки — 6%; г) однолітки — 6%; ґ) засоби масової інформації — 4%.

Учнів десятих класів експериментальних шкіл ми запитували,

чи надавалось їм справжнє право вибору тематики спецкурсів.
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Лише 40% учнів дали позитивну відповідь, решту виходить заганя&

ли у «прокрустове ліжко» спецкурсів, тематика яких була запропо&

нована вчителями. Тобто учням нібито надавався вибір, але з обме&

женої кількості пропозицій.

На питання, скільки спецкурсів для відвідування вони вважають

оптимальним, відповіді розподілились: а) «один» — 15%; б) «два» —

35%; в) «три» — 50%. Ці цифри майже співпадають з цифрами, що

дали вчителі у відповідях на задане запитання.

Причинами вибору тематики спецкурсів учні назвали: а) по&

глиблення знань — 29%; б) успішну підсумкову оцінку — 9%;

в) вступ до вищого навчального закладу — 20%; г) професійне са&

мовизначення — 42%. Як бачимо, у відповідях вчителів і учнів на

питання анкети спостерігається значна розбіжність. Учні, вибира&

ючи спецкурси для обов’язкового відвідування, надають більшого

значення професійному самовизначенню, ніж учителі. Отже

аксіологічний підхід у набутті освіти для учнів є переважаючим.

Нас також цікавило, з яких предметів учні хочуть вибрати спец&

курси. Аналіз анкет засвідчив, що переважають відповіді: а) з тра&

диційних предметів (80%), тобто тих, які потрібні для вступних ек&

заменів у заклади професійного навчання (в основному вищі

навчальні заклади); б) 10% учнів обрали тематику спецкурсів з неп&

рофільних предметів; в) 10% — тематику спецкурсів, що виходять

за межі традиційного навчального плану (психологія, філософія,

економіка тощо).

На питання, з якими навчальними заняттями найбільш схожі

спецкурси, відповіді розподілились так: а) з факультативами —

60%; б) з уроками — 30%; в) з гуртками — 5%; г) і секціями — 5%.

Тобто ставлення до спецкурсів як обов’язкових занять у свідомості

учнів ще не встановилось.

Щодо місця проведення занять з спецкурсів відповіді учнів май&

же співпали з відповідями вчителів: а) у своїй школі — 70%;

б) в іншій школі — 5%; в) у вищому навчальному закладі чи науково&

дослідній установі — 15%; г) в установах професійно&технічної та до&

даткової (позашкільної) освіти: станції юннатів, техніків, художніх,

спортивних школах тощо) — 7%; ґ) дистанційно — 3%. Відсутність

розбіжностей поглядів вчителів і учнів щодо місця проведення за&

нять спецкурсів зніме проблему пропусків занять з цієї причини.

Десятикласників наприкінці навчального року ми запитували,

чи допомогло їм відвідування спецкурсів у професійному самовиз&
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наченні. «Так» відповіли 70% учнів; «ні» — 10%; «не впевнений» —

20%. Аналогічно одинадцятикласникам наприкінці навчального

року ми поставили запитання, чи визначились вони з вибором

професії. Відповіді розподілились: а) «так» відповіли 85% учнів;

б) «ні» — 5%; в) «не впевнений» — 10%. Отже за рік після відвіду&

вання спецкурсів число учнів, що визначились з вибором професії

зросло на 15%.

АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
СПЕЦКУРСІВ У ШКІЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ

IV. Вибір майбутньої професії. 

Липова Людмила Андріївна, Малишев Віктор Володимирович
Кафедра хімії та новітніх хімічних технологій
Інженерно!технологічного інституту Університету «Україна»
Київ, вул. Львівська, 23, корп. 1., тел. 424!94!33
e!mail: victor_malyshev@mail.ru

З чим пов’язують учні вибір професії після закінчення школи?

а) з власними потенційними можливостями і здібностями

(«можу»); б) власними цілями, бажаннями, прагненнями («хочу»);

в) наявними і необхідними для певної професії стійкими фізични&

ми і психічними якостями («маю»); г) потребами і вимогами

суспільства до особистості («треба», «вимагають»); ґ) моральною

або матеріальною підтримкою родичів. Учні мали визначитись що&

до запропонованих пунктів і підкреслити ті, які їм властиві. На

пункт а) позитивно прореагувало 85% учнів, на пункт б) — також

85%, відповідно в) — 80%, г) — 40%, ґ) — 70%. (Сумарний відсоток

перевищує 100, тому що учні мали підкреслити зразу декілька

пунктів). На нашу думку, високі цифри пунктів а), б), в) свідчать,

з одного боку, про високий ступінь професійної визначеності,

а з другого — про дещо завищену самооцінку учнів (особливо щодо

пункту в)). Порівняно понижений показник пункту г) свідчить про

те, що випускники не дуже переймаються інтересами держави.

З вищезазначеним пунктом в) були пов’язані два такі питання:

1) чи поінформовані Ви про вимоги професії до її пошукувача?

2) чи маєте Ви уявлення про поняття «профпридатність», «проби на

профпридатність»? На перше з цих питань більшість учнів (80%)

відповіли позитивно. На друге питання 60% анкетованих дали
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негативну відповідь, що свідчить про погане уявлення претендента

про вимоги на професію, хоча в пункті в) попереднього питання

вони зазначили, що володіють необхідними для певної професії

стійкими фізичними і психічними якостями. Тобто учні погано

уявляють собі всі «за» і «проти» бажаної професії. Тому й непооди&

нокі випадки, коли, поступивши, наприклад, у медичний заклад,

студент втрачає свідомість від вигляду крові. Тож є потреба у спец&

курсах, що ознайомлюють з особливостями тої чи іншої професії.

Їх загальна назва приблизно може бути «Вступ до спеціальності» чи

«Основи майбутньої професії», щоб учні знали не лише переваги,

а й всі «підводні рифи» того чи іншого фаху. Недостатня підготовка

учнів до вибору професії знаходиться у прямій кореляції з тим, що

за результатами анкетування (див. вище) тільки 10% учителів нада&

ють перевагу тематиці спецкурсів, пов’язаній із знайомством з про&

фесіями. Такий стан проблеми треба виправляти, адже йдеться про

долю випускників.

Нас цікавило також, що вплинуло на самовизначення випускників,

що саме спонукало їх до вибору тої чи іншої професії. Учні відповіли,

що бажану професію вони хочуть обрати за: а) престижністю спеціаль&

ності — 30%; б) порадою родичів — 30%; в) компанію з друзями — 10%;

г) авторитетом знайомого фахівця — 15%; ґ) впливом школи та вчи&

телів — 15%. Отже роль школи і вчителів у професійному самовизна&

ченні виявилась, на наш погляд, досить низькою. Це зумовлює не&

обхідність посилення роботи в цьому напрямку. 

Окрім того, ми запитували учнів, чи володіють вони інфор&

мацією про освітні заклади та підприємства, де можна набути бажа&

ну для них професію чи спеціальність. «Так» на це питання

відповіли тільки 50% школярів, а решта випускників дала негатив&

ну відповідь, хоча вони вже стоять на порозі самостійного життя.

Таким чином, бесіди з учнями та вчителями, результати їх усного

опитування та письмового анкетування засвідчили недостатній

рівень підготовки вчителів до профільного навчання і ведення

спецкурсів, а також показали понижений рівень готовності учнів до

професійного самовизначення. Все зазначене свідчить про не&

обхідність покращення підготовки вчителів до профільного нав&

чання і ведення профорієнтаційної роботи.

Отже, аналіз практики реалізації спецкурсів у старшій школі

дозволив зробити висновок, що для їх ефективної діяльності, на на&

шу думку, необхідно: 
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1) продовжити роботу зі створення програм спецкурсів, мето&

дичних планів, навчальних посібників, робочих зошитів;

2) розширити взаємодію шкіл, закладів додаткової освіти, ви&

щих навчальних закладів, науково&дослідних установ, дис&

танційних технологій щодо створення і функціонування спец&

курсів;

3) посилити увагу місцевих органів управління освітою до про&

цесів розробки, експертизи і викладання спецкурсів; 

4) вдатися на всіх рівнях освіти до вивчення, узагальнення і по&

ширення перспективного досвіду з профільного навчання і ор&

ганізації вивчення спецкурсів через всю систему загальної, додат&

кової, професійної і післядипломної освіти, а також через

періодичні видання системи МОН України.

ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНОГО СТИЛЮ КЕРІВНИЦТВА
НА ФОРМУВАННЯ ГУМАННИХ СТОСУНКІВ 

У СУБ’ЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

Терещенко Людмила Анатоліївна
кандидат психологічних наук, 
старший викладач кафедри психології 
КІСКЗ ім. св. кн. Ольги

Усвідомлення вад у системі шкільної освіти поставили

суспільство перед фактом: потрібна нова школа, необхідна нова

концепція шкільництва де буде здійснено подолання усталених

стереотипів освіти і пошук нових ідей задля створення «школи са&

мореалізації особистості, школи життєтворчості, полікультурного

виховання, в який стверджується проективна, особисто зорієнтова&

на педагогіка, де дитина є головним пріоритетом і цінністю,

суб’єктом культури і життя». Велику надію у вирішенні вищеназва&

них проблем ми покладаємо сьогодні на гуманізацію та демократи&

зацію освіти.

Проблема стилю педагогічної діяльності є однією з традиційних

для психолого&педагогічних досліджень. Існує узагальнена кон&

цепція стилів, яка спирається на певні елементи способу управ&

ління (вона склалася ще в 30&х роках минулого сторіччя). Основні

параметри за якими визначають стильові характеристики залиша&

ються актуальними і в наш час. Схарактеризуємо їх відповідно до
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вчителя (керівника): рівень значущості для вчителя творчої

співпраці з учнями; міра орієнтації вчителя на налагодження міжо&

собистісних стосунків у колективі (класі), формування колективу;

тип спілкування вчителя з учнями; ступінь урахування в процесі

керівництва індивідуально&психологічних особливостей учнів і со&

ціально&психологічних характеристик учнівського колективу; ос&

новні методи впливу на учнів; особливості орієнтації вчителя на

самого себе.

Зазначена структура знаходить своєрідне вираження в різних

стилях керівництва. У психологи відома відповідна класифікація

К. Левіна, де виділено такі основні стилі керівництва: авторитар!
ний (автократичний, адміністративний, вольовий, директивний);

демократичний (колегіальний, товариський); ліберально!потураль!
ний (вільний, анархічний, нейтральний, формальний, такий, що не

втручається).

Концепція самоактуалізації особистості А. Маслоу, не тільки

сприяла виникненню гуманістичної психології як напряму психо&

логічної науки (60&ті роки минулого сторіччя), а й справила знач&

ний вплив на психолого&педагогічну практику. Гуманістичне
навчання — це не лише метод, а сукупність цінностей, особлива педа!
гогічна філософія, яка нерозривно пов’язана з особистісним способом
існування людини. В цю систему входять наступні цінності: переко&

нання в особистісній гідності кожної людини; у значущості для

кожної людини можливості вільного вибору і відповідальності за

його наслідки; задоволення навчанням як творчим процесом;

організація викладання повинна відбуватися не як трансляція

інформації, а як фалісітація (полегшення, допомога, сприяння)

осмисленого учіння; наявність певних особистісних настановлень

вчителя в процесі його взаємодії з учнями: істинність і відкритість —

відкритість вчителя своїм власним думкам і переживанням,

здатність вільно висловлювати й транслювати їх учням; сприйнят&

тя і довіра — особисті впевненість вчителя в можливостях і здібнос&

тях учнів; емфатичне розуміння — бачення вчителем внутрішнього

світу і поведінки кожного учня ніби очима самого учня; вироблен&

ня вчителем власного інструментарію навчання, на базі загальних

методичних прийомів, спираючись на вищеназвані настанови: ви&

користання різноманітних засобів навчання і створення умов, які

забезпечують їх фізичну та психологічну доступність учням; ор&

ганізацію в процесі навчання різних «зворотних зв’язків» між вчи&
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телем та учнями (опитування, бесіди, групові форми спілкування

тощо); укладання індивідуальних або групових «контрактів» з учня&

ми, в яких після спільного з учнями обговорення фіксується чітке

співвідношення обсягів навчальної роботи та її оцінок; організація

навчання в різновікових навчальних діадах, в яких один учень ви&

конує функції вчителя; організація груп вільного спілкування

(учнів, вчителів і змішаних) з метою формування гуманістичних

особистісних установок тощо.

У світовій педагогічній практиці протягом кількох поколінь

видатні педагоги і психологи надають пріоритет гуманістичному,
демократичному стилю керівництва навчально&виховним проце&

сом. Побудова спілкування і взаємин учителя з учнями при гуман&

но&демократичному стилі означає забезпечення з боку тих, хто

виховує і навчає любові і уваги до кожної дитини, поваги до її

гідності, створення умов для різнобічного і повноцінного розвитку,

оволодіння навчальною програмою, формування оптимістичного

ставлення до себе, позитивної концепції на високих духовних заса&

дах, що відповідатиме стану здоров’я, віку, потребам, інтересам,

рівню розвитку, статті, індивідуальності кожного учня.

Гуманістичний стиль забезпечує вироблення активної позиції:

вчитель сприймає кожну дитину такою, якою вона є, прагне ство&

рити у класі атмосферу співпраці.
Гуманістично орієнтований учитель продумує систему правил,

яких мають дотримуватись його учні, пояснює позитивне значення

нормативів дисциплінованої поведінки; вчить керувати кожну

дитину власною поведінкою.

Гуманістичний стиль забезпечує можливість усвідомлення

дитиною своїх прав і обов’язків.

Діти, які виховуються в умовах гуманно&демократичного стилю

вміють самостійно обирати найдоцільніші, найзручніші для себе

і для інших, цікаві форми виконання завдань і поведінки. Вони

привчаються до пошуків, творчості, оригінальних рішень, не

бояться помилитись, оскільки розраховують на взаєморозуміння

і з боку вчителя, і з боку однокласників.

І саме головне — при гуманно&демократичному стилі педа&

гогічної діяльності в учнів розвивається почуття власної відпо&

відальності, прагнення до шляхетної моральної поведінки у школі

і поза нею.
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ЛЮДЕЙ 
З ВАДАМИ ЗОРУ

Морока Ірина Олексіївна 
старший викладач кафедри цивільного та господарського права
Інституту права та суспільних відносин

15 жовтня — Міжнародний день Білої тростини. Історія Білої

тростини бере свій початок з 1921 року, коли осліплий через нещас&

ний випадок британський фотограф Джеймс Біте за порадою

осліплого солдата вийшов на вулицю міста з білою тростиною у ру&

ках. Він її пофарбував у білий колір, щоб привертати увагу оточую&

чих. Його приклад наслідували інші незрячі. Біла тростина — це сим&

вол сліпих та сліпоти. В Україні День Білої тростини мало відомий.

Цю дату зв’язали з днем народження французького педагога Вален&

тина Гаюї, (1745—1822), якій відкрив у Парижі першій в світі інтер&

нат для сліпих, з якого почалося масове навчання сліпих людей. 

Перші спроби навчати сліпих належать до ХVIII ст., коли

у Франції Валентин Гаюї визнав сліпих здібними до навчання

і довів це на практиці. У 1771 р. у Парижі було організовано вели&

кий осінній ярмарок. У багатьох балаганах грали оркестри сліпих

музикантів. В один із таких балаганів зайшов 26&річний дрібний

буржуа Валентин Гаюї. Він був також мовознавцем і перекладачем,

займався модною на той час доброчинністю, відвідував заклади для

глухонімих і навіть пробував навчати їх письма. Тут він побачив

картину, яка вразила його на все життя і радикально вплинула на

долю мільйонів сліпих усього світу. На естраді сиділи кілька незря&

чих, одягнених блазнями; на головах вони мали ковпаки з ослячи&

ми вухами, на очах — картонні окуляри без стекол; перед кожним

стояв пюпітр зі звичайними нотами, але перевернутими «догори

ногами». Оркестром керував зрячий диригент, який, повернувшись

до музикантів спиною, розмахував перед їхніми обличчями пави&

ним хвостом, пришитим нижче пояса. Глядачі напідпитку аж пада&

ли від сміху. Все це так розлютило Гаюї, що він закричав у гніві: «Ні!

Ви не маєте права так знущатися над людьми! Я змушу вас поважа&

ти людину в кожному сліпому».

Незабаром Гаюї в 1784 р. розпочав заняття зі своїм першим не&

зрячим учнем. Відтоді цей рік вважають початком шкільного на&

вчання сліпих.
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Він розробив систему навчання сліпих читання, письма, ариф&

метики, музики та різних ремесел. Щоб реалізувати свою думку, він

відкрив спочатку на власні кошти школу, надалі — інститут на 30,

а пізніше — на 120 дітей. 

У 1806 р. завдяки старанням відомого російського вченого

М. Карамзіна сам Гаюї прибув до Санкт&Петербурга, щоб «заснува&

ти інститут сліпих» на 50 учнів, як було обумовлено, забезпечити

його потрібними навчальними посібниками, відкрити при ньому

майстерні, започаткувати друкування рельєфних книг, щоб переда&

ти свій досвід російським педагогам.

Уже в 1807 р. Гаюї відкриває меблево&кошикове виробництво

і маленьку друкарню. З величезними труднощами, тільки після то&

го як 10 серпня 1807 р. імператор Олександр І «соизволил» затвер&

дити інститут сліпих на 15 чоловік, Гаюї зумів розпочати заняття.

Проте особливих успіхів не було: погано йшов набір учнів (чинов&

ники стверджували, що в Росії нема сліпих), практично не брали

дівчат, були проблеми з приміщенням, фінансуванням... Цареві не

потрібно було реальних демократичних дій та реформ. Як і Катери&

на II, він бажав тільки виглядати демократом у очах Європи.

Гаюї пробув у Росії 11 років, був нагороджений орденом Св. Во&

лодимира IV ступеня і в 1817 р. повернувся у Францію. Проте метод

навчання читання і письма, розроблений В. Гаюї, був описаний

у його роботах і покладений в основу інших подібних дослідів.

У різних країнах почали відкривати навчальні заклади для сліпих.

Так, у 1791 р. було відкрито навчальний заклад для сліпих у Лівер&

пулі, у 1801 р. — у Лондоні, в 1804 р. — у Берліні, у 1881 р. — у Пе&

тербурзі, в 1882 р. — у Москві. Всього у 80&х роках ХІХ ст. у світі

налічувалось близько 150 таких закладів» 

Повноцінне життя людини можливе лише за умови, коли вона

не відчуває ніяких обмежень у виконанні життєвих функцій. Але

якщо ці обмеження з певних причин виникають, спільними зусил&

лями цієї людини та її оточення вони мають бути усунуті.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ 
МАТЕРІАЛІВ З МАРКЕТИНГУ ДЛЯ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ОСІБ 
З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Григорчук Т. В.
кафедра маркетингу, старший викладач, 
Університет «Україна»

Фахова підготовка осіб з обмеженими можливостями та її

рівень завжди посідають чільне місце серед основних завдань ви&

щих навчальних закладів відкритого типу. Незважаючи на фізич&

ний стан, випускник має оволодіти необхідним знаннями, вміння&

ми та навичками, найкращий прояв яких реалізовується через

сформовані, в процесі навчання, професійні компетенції. Відомо,

що одним з найбільш ефективних засобів формування професійних

компетенцій у студентів з обмеженими фізичними можливостями

є дистанційне навчання професійно&формуючих дисциплін, до

яких відноситься Маркетинг. За умов традиційного навчання вик&

ладання маркетингу здійснюється на основі навчально&методично&

го комплексу дисципліни (НМКД) і у більшості випадків задоволь&

няє вимогам класичного навчального процесу в середовищі

здорових студентів.

Однак, на нашу думку, розробляючи модель НМКД для дис&

танційного навчання (НМКДДН) з маркетингу, розрахованого на

осіб з обмеженими можливостями, вказаних вище елементів може

бути недостатньо. Практично всі вони розраховані на роботу за

умов безпосереднього контакту викладача зі студентом. Часто ос&

новною навчальною метою таких НМКД є формування тра&

диційних знань, умінь і навичок, а не професійних компетенцій,

зорієнтованих на превалюванні формування досвіду та активізації

оперативного використання знань.

Подолання виявлених протиріч у загальнометодологічному

сенсі стає можливим за умов використання у педагогічному проек&

туванні навчальних матеріалів практико&орієнтованих дисциплін

таксономії навчальних цілей. Модель, що переросла в когнітивну

теорію таксономії навчальних цілей, була запропонована Б. Блу&

мом, який виокремив шість таксономічних рівнів засвоєння

навчальної інформації: 1) знання — запам’ятовування попередньо
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вивченого матеріалу; 2) розуміння — усвідомлення сутності вивче&

ного матеріалу; 3) застосування — вміння користуватися вивченим

матеріалом у нових ситуаціях; 4) аналіз — уміння розчленовувати

ціле на складові елементи; 5) синтез — уміння створювати ціле

з частин; 6) оцінювання — вміння визначати цінність і придатність

певних засобів для досягнення поставленої мети [1].

Використання таксономії Блума в проектуванні НМКДДН є ще

більш необхідним, оскільки навчальний процес відбувається за

відсутності безпосереднього контакту між викладачем і студентом,

що ускладнює педагогічний супровід тих, хто навчається. При цьо&

му, результати отриманих знань принаймні не повинні бути гірши&

ми, ніж за традиційного навчання. Застосування вказаних підходів

уможливлює формування відповідних навчальних цілей на кожно&

му з етапів навчання та перестраховує викладача від можливих по&

милок. Їх дієвість підкріплюється ще й тим, що на цих засадах пра&

цюють провідні світові освітні інституції, вони лежить в основі

більшості сучасних практико&орієнтованих навчальних технологій

[2], у тому числі й технологій навчання осіб з обмеженими можли&

востями.

Зважаючи на вищевказане, стає очевидним, що НМКДДН

з маркетингу використовуватиметься в інтерактивному навчально&

му середовищі. Таке середовище забезпечує різноспрямовану на&

вчальну взаємодію і забезпечує формування суб’єктних відносин.

У випадку, коли використання комп’ютера в навчальному про&

цесі є рекомендованим, слід брати до уваги когнітивні можливості

комп’ютерно&опосередкованого середовища. До них, зокрема,

відносять: мультимедійні можливості, такі як звук, відео, комп’ютер&

на графіка та анімація; використання гіпертексту, сутність якого по&

лягає у можливості надання людині засобів для сприймання інфор&

мації у визначуваній нею послідовності. Завдяки цим елементам

уможливлюється самостійна організація навчального процесу

відповідно до фізичних можливостей особи, що навчається.

Однією з найважливіших ознак НМКДДН з маркетингу має

бути принцип модульності. Модульне навчання — це цілісна систе&

ма, що інтегрує дидактичні засоби, необхідні для вирішення основ&

них цілей освіти. Це означає, що увесь процес навчання має

поділятися на навчальні модулі, кожен з яких являє собою цілісний

закінчений виклад певного навчального розділу (теми), передбачає

варіанти контрольних завдань (контрольних робіт, курсових робіт
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або проектів) з курсу, словник основних термінів і понять, список

інформаційних джерел тощо [3]. 

Проектуючи у такий спосіб НМКДДН, викладач надає мож&

ливість забезпечення між учасникам навчального процесу пізна&

вальної взаємодії, отримання додаткової інформації із зовнішніх

джерел і від фахівців та експертів. Разом перелічені чинники спри&

яють формуванню не лише знань, умінь і навичок, а й професійних

компетенцій, що для осіб з обмеженими фізичними можливостями

нерідко є визначальним чинником успіху у формуванні майбутньої

професійної кар’єри.
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м. Київ 

Проблема використання інформаційно комунікаційних техно&

логій у навчанні іноземної мови не є новою для дослідників. 

Інформаційно комунікаційні технології широко впроваджують&

ся як у традиційне (денне і заочне), так і дистанційне навчання,

зокрема для організації самостійної навчально&пізнавальної діяль&

ності студентів в позааудиторних умовах. 

Є. С. Полат вважає, що «інтеграція денних і дистанційних форм

навчання є найбільш перспективною моделлю організації навчаль&

ного процесу для досягнення певних цілей [1, c. 83]». 
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Ми підтримуємо таку позицію вченого та практичний досвід

роботи переконує, що інформаційно комунікаційні технології ви&

користовуються недостатньо та безсистемно. Це пояснюється

відносною новизною та необхідністю вирішення проблем, які ви&

никають на перетині двох предметних галузей — інформаційно

комунікаційних технологій та методики викладання іноземних

мов.

О. О. Андрєєв, Є. С. Полат, В. І. Солдаткін виділяють три ос&

новні види дистанційних технологій: кейс!технологія, Інтернет!
технологія, ТВ!технологія (телевізійна технологія). 

Кожна з дистанційних технологій має посідати своє місце в нав&

чальному процесі. Ми вважаємо, що слід поєднувати дистанційні

технології за принципом взаємного доповнення, зокрема кейс&тех&

нологію та Інтернет&технологію, що передбачає розміщення на

веб&сторінці «кейсу» навчально&методичних матеріалів — «елект&

ронного кейс». 

«Електронний кейс» для самостійного оволодіння франкомов&

ним діловим писемним спілкуванням — це комплекс засобів нав&

чання для формування комунікативної компетенції у студентів,

який забезпечує керування їх самостійною навчальною діяльністю

в поза аудиторних умовах і розміщений на електронному носії

інформації у мережі Інтернет. 

До функцій «електронного кейсу» відносимо навчальну, конт&

ролюючу, мотивуючу та інформативну, які виступають в органічній

єдності.

Вважаємо, що ефективність самостійної навчальної діяльності

студента з використанням «електронного кейсу» залежить від

структурування навчально&методичних матеріалів. Важливим вва&

жаємо застосування модульного принципу.

У процесі розробки «електронного кейсу» використовуються

гіпертекстова та мультимедійна технології презентації навчального

матеріалу, ігрові форм, які моделюють майбутню професійну

діяльність студента.

Досвід роботи доводить, що використання «електронного кей&

су» уможливлює підвищення ефективності самостійного ово&

лодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням за умови

поєднання та реалізації методичних, технологічних і психологічних

вимог.
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університету розвитку людини «Україна», м. Київ

Професійно орієнтоване навчання й вивчення іноземної мови

студентами з особливими потребами — один із напрямів євро&

пейської мовної стратегії. Оскільки дисципліна «Іноземна мова»

входить до базового комплексу інтеграційних дисциплін, що має за

мету виявити індивідуальність національних культур, їх зв’язок із

загальнолюдськими цінностями, дати уявлення про «європейську

свідомість» та сприяти формуванню навичок міжкультурної ко&

мунікації, то нашим завданням стало вивчення практики структу&

рування соціокультурного компонента змісту навчання іноземної

мови на сучасному етапі. Для розв’язання цих проблем, слід удос&

коналювати методики навчання, підручники й посібники, ме&

ханізми оцінювання, а також створити нову дидактику іноземних

мов, яка враховуватиме вже наявний лінгвістичний досвід і показу&

ватиме як від вивчення однієї іноземної мови перейти до іншої.

Діалог культур означає не сліпу доброзичливість, а діяльну

і свідому взаємодію з іншими культурами. Основними чинниками

розвитку міжкультурного діалогу можна визначити такі: історична і

культурна спільність з іншими народами і культурами; спільність

господарчих інтересів; політична визначеність стратегії взаємодії

країни з іншими країнами; наявність теоретико&методологічної ба&

зи для відповідної ідеології (у такій якості може виступати філо&

софія освіти). Мова може йти також про інші види культур — про&

фесійну, вікову, гендерну, релігійну тощо, однак в контексті

розгляду проблеми міжкультурного діалогу в Європі ці види куль&

тур (та діалогу між ними) залежать, більшою мірою, від діалогу між



– 115 –

інклюзії людей Секція І

в загальноосвітній простір

національними європейськими культурами [1]. Міжкультурний

діалог — не лише гарантія соціальної злагоди, але й джерело

соціальної активності.

Вивчення форм реалізації соціокультурного компонента змісту

в країнах Європи дає висновок, що їх доцільно аналізувати крізь

призму сучасних методів (пояснювально&ілюстративний, репро&

дуктивний, проблемний виклад, частково&пошуковий та дослід&

ницький) і технологій навчання (групи: «управління пізнавальним

процесом», «ідея вільного виховання», «теорія відмирання школи»,

«техногенна»). Аналіз форм, використовуваних для опанування

соціокультурного компонента змісту («рольові ігри», «міжпред&

метні зв’язки», «наочність», «навчальні поїздки та обмін», «етног&

рафічний підхід», «народознавчий підхід», «пісні та музика», «чи&

тання художньої літератури та поезії», «дискусія», «засоби масової

інформації», «листування та анкетування»), показав, що сьогодні

послуговуються всіма групами методів або їхніми варіантами, що

можна пояснити різними умовами навчання [2]. 

Нове соціальне замовлення суспільства сьогодні полягає в тому,

щоб навчити іноземної мови як засобу міжкультурного спілкуван&

ня. У сучасному світі проблема взаєморозуміння між народами

лишається нерозв’язаною. Тому дуже важливо навчитися долати

непорозуміння, що виникають під час зіткнення двох культур, зу&

мовлених відмінностями історичного, політичного й культурного

розвитку.

Міжкультурний підхід має три варіанти — кроскультурний,

багатокультурний, транскультурний [2]. У його основі лежить ідео&

логічна нейтральність, спрямованість навчання на комунікацію як

із носіями мови, що вивчається, так і з неносіями, тобто викорис&

тання іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування. Весь

комплекс чинників можна адекватно осмислити, виходячи

з цілісної світоглядної позиції, яка поєднується з раціональною

методикою.
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Останніми роками держава чимало робить для підтвердження

задекларованого рівного доступу усіх громадян до якісної освіти, а

також уникнення непрозорості та обмежень у забезпеченні такого

доступу, надання різноманітних пільг та преференцій людям з особ&

ливими потребами, зокрема вадами зору. Але проблему доступу до

якісної освіти це не вирішує. Оскільки у більшості вищих навчаль&

них закладах України досі не створено належних умов для навчання

та успішної інтеграції студентів з вадами зору в освітнє середовище. 

Університет «Україна» є одним із небагатьох вищих навчальних

закладів, в якому створені умови, що сприяють рівному доступу до

якісної освіти всім членам суспільства, у тому числі і людям з вада&

ми зору. З цією метою в університеті було створено Центр са&

мостійної роботи студентів з особливими потребами. Завданнями

Центру є забезпечення студентів з інвалідністю спеціальними

технічними засобами навчання, навчально&методичною та додат&

ковою літературою, консультаціями фахівців щодо роботи на

комп’ютері і використання комп’ютерної та офісної техніки, а та&

кож надання студентам можливості працювати з навчальними ма&

теріалами в позааудиторний час.

Ринок праці в Україні в умовах становлення державності та по&

будови конкурентноздатної економіки вимагає професіоналів, що

є неможливим без здобуття вищої освіти. Будучи найменш соціаль&

но захищеною категорією, людям з обмеженими можливостями,

скласти конкуренцію на ринку праці дуже важко. Тому одним із на&

гальних завдань є професійне самовизначення людей з вадами зору

та підготовка їх до трудової діяльності. 

Історія знає багато прикладів людей з вадами зору, що досягли

значних успіхів у своїй діяльності та стали відомими. Це і філософи

такі як Демокріт із Абдер 
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(VI–V в. до н. е.), Франсуа Малаваль (1627–1719) та ін. Сліпі

історики та географи: Ауфідій (II ст. до н. е) — римський сенатор,

автор римської історії, Агюстен Тьєррі (1795–1856) і т. д. Математи&

ки: Дивім із Александрії (310–398), М. Саундерсон (1682–1739),

Ж. Платенау (1801–1883) та ін. Нерідко зустрічаються прізвища

незрячих серед спортсменів, співаків, поетів та письменників; зок&

рема Гомер, Джон Мільтон (1608–1674), В. Рязанцев (1867–1942),

М. А. Островський (1904–1936) та ін.

Цей перелік можна продовжувати і далі, але цих прізвищ дос&

татньо для того, щоб зробити висновки про те, що люди з вадами

зору можуть реалізовувати себе у різних сферах діяльності.

У наш час мотивація вибору професії у студентів може бути

різною: престижність професії, невисока оплата навчання, реалі&

зація власних мрій або очікувань батьків тощо. 

За даними Всеукраїнської громадської молодіжної організації

інвалідів по зору «Генерація успішної дії» в минулому році з 500 ви&

пускників спеціалізованих шкіл для сліпих та слабозорих понад 100

стали студентами вищих та середніх спеціальних навчальних зак&

ладів. Але більшість із них, в силу об’єктивних причин — обмежен&

ня фізичних можливостй (відсутність зору) та різноманітних

суб’єктивних чинників (страхи, сумніви у власних силах тощо),

відчували труднощі в професійному самовизначенні та потребува&

ли спеціально організованої психолого&педагогічної допомоги. Для

вирішення даного питання психологами Університету «Україна»

проводиться психологічне тестування абітурієнтів з метою вияв&

лення їх інтересів, здібностей та нахилів, а також корекції неадек&

ватних професійних виборів та оцінки профпридатності.

Людям з вадами зору нелегко здобувати вищу освіту. Але завдя&

ки власним зусиллям, психолого&педагогічній та дружній

підтримці оточуючих, а також завдяки спеціальним технічним за&

собам, що постійно розвиваються та вдосконалюються можливо

стати кваліфікованим спеціалістом, бути конкурентноспроможним

на ринку праці та знайти своє місце у житті.
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Концептуальні підходи формування змісту освіти визначаються

ціннісно&цільовими пріоритетами освітньої діяльності в цілому.

Нині вчені&педагоги прагнуть усвідомити інноваційну, дифе&

ренційовану, зазвичай різноспрямовану, суперечливу педагогічну

реальність сьогодення в її цілісності, хоча думки щодо змісту нав&

чального матеріалу залишаються різними.

Фундаментальний підхід. Спеціальна підготовка може будувати&

ся лише на базі належної загальноосвітньої, а оволодінню практич&

ними вміннями має передувати глибоке вивчення теоретичних за&

сад. «Знаннєвий» підхід забезпечує вищий рівень підготовки

випускника, ніж його зарубіжного однолітка. Прибічники цього

підходу, не принижуючи ролі розвивального навчання, вважають

основним завданням школи оволодіння учнями основами наук.

Культурологічний підхід. Проте сьогодні виникла потреба у мо&

лодій людині — випускнику загальноосвітнього навчального закла&

ду, який не тільки володіє знаннями, але й завдяки їм реалізує себе:

розвиває свій творчий потенціал, володіє комунікативними

здібностями, культурою, екологічними знаннями. Тому, виходячи

з нового соціального замовлення, зміст освіти зазнає змін у бік

іншого концептуального підходу — культурологічного. Відповідно

до цього підходу всі компоненти людської культури (мораль, наука,

мистецтво тощо) мають бути представлені в змісті освіти, хоча

й відрізнятись за обсягом.

Саме суб’єктивні людські можливості та здібності є іншими

важливими елементами культури, які поки що недостатньо відоб&

ражені в змісті шкільної освіти. Згідно з думкою науковців акценти

в побудові змісту освіти змістилися із суспільних компонентів на

особистісні. Саме суб’єктивні людські можливості та здібності

є іншими важливими елементами культури, які поки що недос&

татньо відображені в змісті шкільної освіти. Одним із можливих
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рішень цієї проблеми є компетентністний підхід, який може нада&

ти змісту освіти діяльнісну, практико&орієнтовану спрямованість,

що охоплює лише суб’єктивний аспект змісту загальної середньої

освіти. Тому в структуру змісту освіти потрапляє і навчальна

діяльність учня, яка також стає змістовою основою освіти.

Отже зміст освіти не зводиться лише до вивчення основ наук.

Адже ще в давнину римляни вважали, що треба вчитись не для

школи, а для життя (non scholam, sed ad vitam discimus), бо знання

наук — хоча й важлива, але все ж таки лише частина людської куль&

тури, до якої особистість залучається за допомогою освіти. 

При формуванні й засвоєнні змісту необхідно спиратись на

вікові та індивідуальні особливості учня, прийняття мотивів його

самоактуалізації. При цьому цілі основної школи зводяться до фор&

мування цілісного уявлення про світ, набуття досвіду діяльності,

підготовки до свідомого й відповідального вибору шляхів життєво&

го і професійного самовизначення. Згідно з культурологічною кон&

цепцією при формуванні й засвоєнні змісту необхідно спиратись на

вікові та індивідуальні особливості учня, прийняття мотивів його

самоактуалізації. 

Культурологічна концепція розвитку шкільного змісту освіти

передбачає особистісно орієнтований підхід до нього, згідно з яким

створюються умови розвитку здібностей і можливостей учня для

його самовизначення й самореалізації. Найхарактернішою озна&

кою такого підходу є дидактичне змінювання змісту освіти для

сприйняття його на особистісному рівні, розвиток інтересу учнів до

навчальної інформації. 

Концепція самореалізації особистості в цьому віці має яскраво

виражений практико&орієнтований характер. Обов’язковим

етапом її успішності є диференціація і варіативність як типів нав&

чальних закладів, так і змісту навчального матеріалу, відображеного

в індивідуальних «освітніх траєкторіях». Для цього необхідне систе&

матичне вивчення індивідуальних здібностей і мотивів поведінки

кожного учня, організація профорієнтаційної і профконсуль&

таційної роботи в навчальному закладі, внесення відповідних ко&

ректив у навчальний процес на основі безперервного моніторингу.
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Диференціація змісту навчання в основній школі за варіатив&

ністю та дозованістю представляє такі види: рівнева диференціація,

за якою вирізняються рівні засвоєння навчальної інформації;

профільна диференціація, яка передбачає спеціалізацію навчаль&

ного змісту відповідно до галузей знань.

Рівнева диференціація. Рівнева диференціація за засвоєнням

навчального змісту може організовуватись на всіх вікових етапах,

в усіх класах початкової, основної і старшої школи. Проводиться

вона шляхом виділення гомогенних груп учнів з приблизно однако&

вим рівнем навчальних можливостей, щоб запропонований для

засвоєння матеріал був доступний для кожного учня. Поступово ці

гомогенні групи можуть розподілятися на ще декілька груп

відповідно до здібностей учнів. Останнім етапом диференціації

є індивідуалізація навчання, за якою учень працює за індивідуаль&

ною «освітньою траєкторією».

Профільна диференціація. В основній школі в підготовці до

вибору профілю навчання ми виділяємо два основні етапи: пропе&

девтичний (5–7&й класи) та етап власно допрофільної підготовки

(8–9&й класи). На пропедевтичному етапі різких змін у змісті на&

вчальної інформації не спостерігається, відбувається переважно

розвиток інтересів до вивчення певних предметів, виявлення

здібностей і обдарувань. Здійснюється діагностування нахилів

учнів до певних професій за предметом праці, з’ясовуються психо&

логічні вимоги до претендентів на професії типів «людина — люди&

на», «людина — техніка», «людина — знакова система», «людина —

природа», «людина — художній образ». Проводяться екскурсії на

підприємства та виробництва з метою ознайомлення з професіями

регіону, вивчається мотивація учнів щодо вибору профілю навчан&

ня та здійснюється попередній орієнтаційний прогноз, а також

«відкриття талантів». 

На етапі допрофільної підготовки диференціація здійснюється

переважно за рахунок варіативного компонента змісту освіти —
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проведення факультативних занять, предметних гуртків, наукових

товариств учнів, Малої академії наук (МАН), предметних олімпіад

і курсів за вибором.

Види курсів за вибором. Основна функція курсів за вибором —

профорієнтаційна. Вони проводяться з метою зацікавлення дітей

певним предметом (або певною проблемою) та полегшення їм ви&

бору профілю навчання. З цією метою можна залучати учнів до

відвідування станцій технічної творчості, юних натуралістів і еко&

логів та інших позашкільних навчально&виховних закладів. 

Основні напрями роботи з допрофільної підготовки: профдіаг&

ностика, профконсультативна діяльність, робота з батьками, підго&

товка до вибору освітнього профілю в процесі навчання.

Пропедевтичні курси. Пропедевтичні курси проводяться за рік

до початку вивчення предмета з метою зацікавлення певною галуз&

зю знань і заохочення до набуття нової інформації. Наприклад, за

рік до початку вивчення хімії організують пропедевтичний курс

«Початкові хімічні уявлення», щоб залучити дітей до вибору

профілю, в якому хімія є основним предметом. Так учнів зазда&

легідь заохочують до вивчення певної навчальної дисципліни.

Пробні курси. Метою пробних курсів є поглиблення змісту

освіти з певного навчального предмета (чи є проблеми — у випадку

міжпредметної тематики), зацікавлення учнів і допомога у про&

фільному самовизначенні. У 9&му класі може функціонувати кілька

таких курсів (одна година на тиждень протягом 1,5–2 місяців),

після чого починається інший, 6–8&годинний курс.

Орієнтувальні курси. Орієнтувальні курси, як правило, надпред&

метні й розв’язують завдання профілізації та професійної

орієнтації. Оскільки ці курси орієнтують уже на певну професію, то

зазвичай вчителі не готові їх проводити. Вести такий курс повинен

відповідний фахівець. Допомогу в організації таких курсів можуть

надати батьки учнів, які здатні провести цикл занять про особли&

вості своєї професії та загітувати учнів на її вибір. Або ж такі курси

можуть проводити фахівці з підприємств і вищих навчальних зак&

ладів регіону.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗІВ 
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МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Козлова Олена Миколаївна
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Спеціалістами доведено важливу роль мислення, пам’яті,

уявлення в роботі з текстом, що читається. Як показують спеціальні

дослідження, ці процеси у дитини з порушенням слуху характери&

зуються значною своєрідністю (О. І. Дьячков, Т. В. Розанова,

Н. В. Яшкова, А. П. Гозова, Ж. І. Шиф, І. М. Соловйов, Г. М. Дуль&

нев, Л. Й. Тигранова, Л. І. Фомічова та ін.).

Своєрідною рисою мислення глухих є трудність різноаспектно&

го осмислення одного й того об’єкту і включення його в різні сис&

теми зв’язків, що відбиває недостатню динамічність процесів мис&

лення (Ж. І. Шиф, Л. Й. Тигранова).

Т. В. Розановою було проведено всебічне і глибоке вивчення

розвитку образної і словесної пам’яті, що дало можливість виділи&

ти особливості цього процесу у глухих дітей. Вони частіше, ніж чу&

ючі, змішують схожі об’єкти, що призводить до менш точного їх

впізнавання і відтворення; вони не в повному обсязі володіють

опосередкованими способами відтворення, прийомами «пошуку»

образів у пам’яті. Характерною особливістю є труднощі у співстав&

ленні образів, які проявляються в запам’ятовуванні, впізнаванні,

відтворенні об’єктів.

Як відомо, дієвість створеного образу на основі прочитаного

тексту визначається його адекватністю. Відтворення адекватних

образів у дітей з порушенням слуху може ускладнюватись рядом

причин, основними з яких є труднощі у вирішенні наочних завдань

із складними відношеннями між вихідними ознаками (Т. В. Роза&

нова).

Крім того, на фоні відхилень у користуванні словом, які вини&

кають через неточне розуміння їх значень (Р. М. Боскіс) і обме&

женість виділення значення — частіше в одному напрямку — від

слова до предмета (Т. В. Розанова), виникають ті ж самі труднощі,
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які повторюються вже на іншому мовному рівні. Вони проявляють&

ся, наприклад, у невмінні відповісти на запитання, яке вимагає

умовиводу на основі виділення і оперування початковими даними

(Р. М. Боскіс).

Значний вплив досвіду на функціонування розуміння тексту

поставив перед необхідністю аналізу існуючих уявлень, які у дити&

ни з порушенням слуху значно бідніші, ніж у чуючої. Про «бідність

запасу уявлень у глухих учнів і про невміння перебудовувати вже

існуючі уявлення у відповідності із словесним описом» свідчить об&

меженість числа об’єктів, які вони зображують в малюнках, відтво&

рюючи текст (М. М. Нудельман).

А через те, що значні зрушення в розвитку розуміння повідом&

лень на основі відтворення відбувається в зв’язку із засвоєнням мо&

ви (Вигоцький Л. С.), то уповільнений темп засвоєння обсягу лек&

сики у слабочуючої дитини, порівняно з чуючими дітьми, веде до

обмеження словесного досвіду. Це, в свою чергу, обмежує можли&

вості творення образів, що закладені у текстах.

Л. С. Лебедєва у своїх дослідженнях вказує на недосконалість

активізації тих механізмів, які забезпечують свідомість читання

глухими учнями. Часто ігнорується опора на досвід дітей. Зміст

тексту у глухої дитини часто не виступає в живих образах, уявлення

дійсних подій і розуміння їх бувають не дійсними, а удаваними.

Замість оперування образами, які з’являються на основі слів, учень

оперує самими словами, знайденими в тексті чи вивченими

напам’ять. Невідповідність образів при читанні текстів у дітей

з порушенням слуху призводить до нерозуміння прочитаного

(А. Ф. Понгільська).

Створення образів (відтворююча уява) можливе лише тоді, коли

в досвіді дитини є матеріал, з якого можна створювати нові образи,

необхідні для розуміння прочитаного.

Образність має свої власні характеристики: образ позначається

словом, слово відшуковується у блоці слів та блоці зорових образів.

Саме образність виступає одним із головних критеріїв, за яким

доцільно розглядати аналіз дітьми з порушенням слуху текстів

різних за значенням, обсягом та спрямованістю.



– 124 –

Секція І Науково�організаційні засади

з особливими потребами 

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОГО
ОРІЄНТУВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

Омельянович Ірина Миколаївна
канд. пед. наук, викладач кафедри корекційної психопедагогіки 
та психології НПУ імені М. П. Драгоманова

На всіх етапах розвитку спеціальної освіти питанню розробки

науково обґрунтованих методів корекційно&розвивального навчан&

ня дітей з інтелектуальною недостатністю приділялася значна ува&

га, оскільки ефективність їх навчання та виховання значною мірою

залежить від корекції розумової діяльності та самої особистості

загалом. Значне місце у цьому процесі відводиться розвитку прос&

торового орієнтування, сформованості знань про просторові озна&

ки та відношення предметів (М. Г. Аббасов, Т. О. Білоус, О. П. Гав&

рилушкіна, Т. М. Головіна, І. О. Грошенков, З. М. Дунаєва, В. В. Ек,

Р. Т. Ібаньєс, Л. М. Кассал, Н. І. Королько, Н. Ф. Кузьміна&Сиро&

м’ятнікова, В. О. Липа, Л. А. Пепік, М. М. Перова, Н. П. Сакуліна,

В. М. Синьов, Н. М. Уманська, К. В. Щербакова та ін.). Дослідни&

ки вказують на виняткову значущість цієї проблеми для орієнту&

вання дітей з інтелектуальною недостатністю у навколишньому

середовищі та успішного оволодіння навчальним матеріалом з усіх

предметів, що вивчаються в допоміжній школі.

На важливість формування просторового орієнтування в дітей

з нормальним інтелектом вказано в роботах відомих вчених психо&

логів і методистів (Б. Г .Ананьєв, В. Є. Бушурова, М. В. Вовчик&

Блакитна, Н. М. Волокітіна, Н. І. Голуб’єва, В. І. Зикова, А. Я. Колод&

на, В. К. Котирло, О. М. Леушина, Г. О. Люблінська, Т. А. Муссейібова,

Р. Л. Непомняща, О. В. Погорєлов, С. І. Шабалін, Ф. М. Шемякін,

К. В. Щербакова, І. С. Якиманська та ін.). Йдеться, зокрема, про те,

що для успішного оволодіння навчальним матеріалом у дітей мають

бути сформовані уявлення про просторові ознаки предметів (фор&

ма, величина), напрямки простору, просторові відношення та

положення предметів і що елементарна форма орієнтування

у просторі формується ще в ранньому дитинстві, а передумовою

розвитку цих орієнтувань є система зв’язку між зоровим і кінесте&

тичним (руховим) аналізаторами в процесі предметних дій та ігор,

в яких закладаються основи для початкових просторових уявлень.



– 125 –

інклюзії людей Секція І

в загальноосвітній простір

При розгляді цієї проблеми особливе значення надається накопи&

ченню досвіду розрізнення та виділення просторових ознак і відно&

шень між предметами. Передумовою виникнення просторових по&

нять має бути усвідомлення й оволодіння вербальними значеннями

просторових характеристик.     

Розвиток просторового орієнтування передбачає створення

в педагогічному процесі умов, які забезпечують накопичення діть&

ми різноманітного досвіду з розрізнення просторових ознак і відно&

шень, набуття ними знань про простір у поєднанні з практикою,

використання знань просторового характеру під час розв’язання

будь&яких завдань.

Дослідження вчених&дефектологів свідчать, що розвиток прос&

торового орієнтування у розумово відсталих дітей підпорядковуєть&

ся тим самим законам, що й у дітей із нормальним інтелектом, але

відбувається своєрідно (О. С. Виноградова, Б. В. Зейгарник,

О. Р. Лурія, Н. П. Парамонова М. С. Певзнер, Н. М. Стадненко,

Є. Н. Соколова). 

Вивчення стану розвитку просторового орієнтування в дітей

з інтелектуальною недостатністю дошкільного віку показує, що

ступінь оволодіння ними просторовими поняттями доволі низький

і що вони зазнають чималих труднощів з просторового орієнтуван&

ня, які виникають в них при виконанні практичних завдань і вправ

як у навчальній, так і в побутовій діяльності (М. Г. Аббасов,

О. П. Гаврилушкіна, Т. М. Головіна, І. О. Грошенков, З. М. Дунаєва,

В. В. Ек, Р. Т. Ібаньєс, Л. М. Кассал, Н. Ф. Кузьміна&Сиром’ятніко&

ва, Л. А. Пепік, М. М. Перова, Н. П. Сакуліна, Н. М. Уманська).

Водночас у наявних дослідженнях проблеми недостатньо розкрито

теоретико&методичні й організаційні питання щодо вдосконалення

розвитку просторового орієнтування в дітей з інтелектуальною не&

достатністю.

Теоретичний аналіз літературних джерел з розглядуваної проб&

леми свідчить про їх спрямованість на розв’язання різних аспектів,

пов’язаних із забезпеченням розвитку просторового орієнтування

в розумово відсталих дітей. Досліджувались питання щодо форму&

вання просторового орієнтування у дітей дошкільного віку

(О. П. Гаврилушкіна, Т. М. Головіна, І. О. Грошенков, Р. Т. Ібаньєс,

Л. М. Кассал, Л. А. Пепік, Н. П. Сакуліна, Н. М. Уманська та ін.) 

Дослідження вчених&дефектологів переконують у тому, що

недоліки просторового орієнтування спостерігаються в дітей
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з інтелектуальною недостатністю не лише в дошкільному віці,

а й упродовж тривалого часу шкільного навчання, що утруднює

оволодіння ними загальноосвітніми предметами.

Незважаючи на науково&методичні досягнення сучасної

спеціальної педагогіки і психології, розвитку просторового орієн&

тування у дітей дошкільного віку означеної категорії не приділено

достатньої уваги, що призводить до труднощів в їх подальшому на&

вчанні.

Отже, є всі підстави стверджувати, що формування та розвиток

просторового орієнтування залишається одним із першочергових

і складних спрямувань роботи в системі навчання і виховання дітей

з інтелектуальною недостатністю, оскільки відомо, що від розвитку

просторового орієнтування залежить ефективність подальшого

шкільного навчання.
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ПОТРЕБАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПРОСТІР: 

РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Василенко Олена Миколаївна
Хмельницький національний університет,
29009, Хмельницький, вул. Козацька, 61/1 кв. 25. 
e!mail: hist.km.nauka@mail.ru

Актуальним питанням на сьогодні постає проблема залучення

дітей з особливими потребами до загальноосвітніх шкіл, що вима&

гає створення відповідного «виховного» середовища, орієнтовано&

го на їхній розвиток. Як свідчать наукові джерела, вперше

розв’язання проблеми навчання та виховання дітей з особливими

потребами було поставлене на науковий рівень психологами, педа&

гогами ще наприкінці ХІХ ст. Але на сучасному етапі досі існує

необхідність розробки та впровадження інноваційних програм,

технологій, орієнтованих на вдосконалення процесу навчання

учнів з особливими потребами в загальноосвітніх школах. Одним

з оптимальних стратегічних напрямів у вирішенні цієї проблеми

виступає інтегрована освіта — процес спільного навчання і вихо&

вання дітей з обмеженнями здоров’я і тих, що не мають таких об&

межень, за допомогою створення додаткових спеціалізованих умов

[2, с.20]. В системі початкової освіти накопичений певний досвід

інтегрованого підходу до навчання учнів з порушеннями у розвит&

ку. Найбільш адекватними умовами для цілеспрямованої роботи

з ними є освітні установи комбінованого типу, що мають як зви&

чайні, так і спеціальні (коректувальні) групи. 

Позитивним є приклад високорозвинених країн світу про виз&

нання принципу рівних можливостей у сфері початкової, середньої

та вищої освіти для дітей та молоді, який позначився на створенні

у багатьох з цих країн інтегрованих структур (мейнстримінг) для

розширення соціальних контактів між дітьми з обмеженими мож&

ливостями здоров’я та їхніми однолітками. Здебільшого — це поза&

урочна форма спілкування: участь у спільних масових заходах,

літніх таборах, клубах за інтересами тощо.

З середини 80&х років ХХ століття і по теперішній час у Європі,

США, Австралії і Канаді поширюється практика залучення дітей

з вадами до навчання у звичайні навчальні заклади: малята&інваліди
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відвідують дитячі садки і початкові школи, а також беруть участь

у громадських заходах. Ця соціальна модель залучення дітей та молоді

з особливостями розвитку у відкритий освітній простір отримала

назву «інклюзія». Саме цим терміном у багатьох випадках замінюєть&

ся поняття «інтеграція». Існують твердження, що інтеграція є про&

міжним етапом розвитку інклюзивної системи освіти, а інклюзія

є більш ширшим процесом інтеграції. Під інклюзивною освітою ро&

зуміють, перш за все, такий навчально&пізнавальний процес, в який

включені всі, в тому числі і особи з особливостями розвитку. 

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 мож&

ливостей, здібностей, соціального та економічного стану, поход&

ження тощо називаються класами залучення або інклюзивними

класами. Щоб привернути увагу до проблеми однакових можливос&

тей і повного залучення до суспільства людей з вадами, на початку

80&х років XX ст. ООН проголосила «Десятиріччя інвалідів». Усім

країнам&членам ООН було рекомендовано всіляко сприяти залу&

ченню інвалідів до світової спільноти [4, с. 78–79].

Проблема спільного навчання дітей з вадами розвитку як явище

є актуальною, хоча й не новою для нашої держави. Інша справа, що

вона мала стихійний характер і здійснювалася здебільшого в інди&

відуальній формі без відповідного забезпечення. На сьогоднішній

день в Україні відкриваються перспективи змін у системі спеціаль&

ної освіти, пов’язані з новим ставленням до дітей з особливими

потребами, розв’язанням завдань їхньої інтеграції [3; 1]. Стра&

тегічним завданням концепції спеціальної освіти в Україні постає

інтеграція існуючих нині спеціальних дошкільних і шкільних зак&

ладів із загальноосвітніми, тобто об’єднання масової загально&

освітньої і спеціальної системи в єдину структуру. Так, спільним

навчанням в загальноосвітніх школах передбачається в найближчі

роки охопити значну частину дітей з особливими потребами. Однак

реалізація цього проекту ускладнена багатьма факторами, зокрема,

психологічною і моральною неготовністю цих загальноосвітніх

систем до інтеграції; відсутністю педагогічних технологій інтегро&

ваного навчання і, чи не найголовніше, непідготовленістю педа&

гогічних кадрів до роботи в умовах спільного навчання, адже педа&

гоги відзначають труднощі у спілкуванні з цим контингентом

школярів, вказують на специфіку їхнього розвитку [3]. 
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Тому, аналіз підходів до розв’язання проблем залучення учнів

з особливими потребами у вітчизняній та зарубіжній практиці

свідчить, що на сьогоднішній день існують різні шляхи її вирішен&

ня: інтегрована освіта, мейнстримінг, інклюзивне навчання. Але

кожний з цих підходів до навчання школярів з особливими потре&

бами вимагає створення атмосфери безпеки, у якій відсутнє

зовнішнє оцінювання. Тільки за таких умов дитина може виявити

себе нестандартно, по&новому, тобто — творчо. Завдяки творчій

адаптивній поведінці вона прийде до самостійності, гармонійності

та досягнення своїх життєвих цілей. 

Література

1. Інвалід і суспільство: проблеми інтеграції: [зб. теор. та метод.

матеріалів для працівників соціальних служб для молоді / упоряд.

Звєрєва І. Д. та ін.]. — К. : А.Л.Д., 1995. — 96 с.

2. Колупаєва А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: монографія /

А. Колупаєва. — К. : «Самміт— Книга», 2009. — 272 с.: іл. — (Серія «Інклю&

зивна освіта»).

3. Колупаєва А. Інтегроване навчання: проблема кадрового забезпечен&

ня / А. Колупаєва // Дефектологія. — 2002. — № 4. — С. 55.

4. Робота соціального педагога в закладах освіти: [конспект лекцій для

студентів спеціальності «Соціальна педагогіка та практична психологія»] /

Л. П. Сокольська. — Хмельницький: ХНУ, 2006. — 98 с.
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ФАХІВЦЯ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

Петько Людмила Василівна
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Навчання іноземної мови є важливою складовою професійної

компетентності сучасного фахівця з вищою освітою. 

Шлях європейської та світової інтеграції, обраний Україною,

зумовлює необхідність інтенсивних змін у політичному, економіч&

ному й соціальному житті нашої держави. 

Саме тому за останні роки модернізація освітньої галузі спря&

мовується на досягнення рівнів кращих світових стандартів.

Національна доктрина розвитку освіти [13] відображає орієнтацію

українського суспільства на новий тип гуманістично&інноваційної
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освіти, її конкурентноздатності в європейському та світовому прос&

торах, виховання професійно мобільного молодого покоління,

здатного здійснювати особистісний духовно&світоглядний вибір.

У сучасних умовах розвитку загальноєвропейської і глобальної

взаємодії та інтеграції знання іноземних мов та їх викладання виз&

начається як один із пріоритетних напрямів освітньої діяльності

держав світу. Ініціативи представників європейських країн у вироб&

ленні єдиних стандартів щодо рівнів володіння іноземною мовою,

висунуті ще у 1971р., набули сьогодні певної завершеності у вигляді

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 

Їх поява — це результат інтеграційних процесів у галузі освіти

в Західній Європі, що мали на меті створення єдиного європейсь&

кого виміру в освіті (European Dimension in Education). 

Цей процес передбачав зближення систем підготовки вчителів

у країнах європейської спільноти з одночасним збереженням і роз&

витком їхньої національної самобутності. 

Поворотним пунктом у створенні концепції європейської

освіти в межах єдиного освітнього простору стало прийняття Радою

Європейського співтовариства (24.05.1988) та Парламентською

Асамблеєю Ради Європи (22.09.1989) спеціальних резолюцій щодо

розбудови єдиного європейського простору в освіті.

В Європі започатковані й одержали офіційну підтримку дві

концепції європейської освіти, що паралельно розвивалися і поши&

рювалися протягом останніх років, — концепція Європейського

співтовариства та концепція Ради Європи [24, с. 52–53]. 

Впродовж останніх років у Європі нагромаджено значний досвід

лінгвістичних обмінів, що покладено в основу сучасних програм

ЕРАЗМУС (1989) та ЛІНГВА (1989), запроваджених у Європейсько&

му співтоваристві.

Головна їхня мета — сприяти розширенню обміну студентами

між вищими навчальними закладами країн&членів Європейського

співтовариства, стимулюючи різнобічну співпрацю, зокрема шля&

хом вивчення та активного використання іноземних мов.

Політика Ради Європи у контексті демократичного європейсь&

кого громадянства будується у сфері навчання іноземним мовам,

що розглядаються як обов’язковий засіб для взаєморозуміння між

народами й зміцнення демократичної стабільності.

Основоположні складові сучасної мовної політики Ради Євро&

пи окреслено у рекомендаціях Комітету № R (98) 6 «Про сучасні
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мови», що передбачають формування у кожного європейця нави&

чок спілкування різними мовами. Активну участь у цьому процесі

беруть Європейський центр сучасних мов і відділення сучасних

мов, що розробляють європейську платформу навчання іноземним

мовам.

Рада Європи та Європейське співтовариство докладають макси&

мум зусиль для оптимізації вивчення іноземних мов у її державах&

членах. З цією метою розпочалася реалізація європейської

освітньої програми СОКРАТ (перша фаза реалізації — 1995–1999

рр, друга — 2000–2006 рр). Складовими її є такі напрями навчання:

ЛІНГВА — навчання та вивчення мов, КОМЕНІУС –шкільна

освіта, ЕРАЗМУС — вища освіта, ГРЮНДТВІГ — освіта дорослих.

Програма ЛЕОНАРДО ДА ВІНЧІ зорієнтована на оволодіння іно&

земною мовою на професійному рівні.

Для набуття професійних компетентностей у склад фундамен&

тальних дисциплін підготовки фахівців включено обов’язкову дис&

ципліну «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням). Нами

було розроблено й впроваджено навчально&методичний комплекс

з англійської мови, який відповідає сучасним вимогам і актуальним

тенденціям в освіті.

Сучасна парадигма освіти одне з пріоритетних місць відводить

розвитку методологічних, системних, міждисциплінарних знань,

стимулюванню аналітичних навичок.

По&перше, вивчення дисципліни «Іноземна мова» (за про&

фесійним спрямуванням) має виражений цілеспрямований харак&

тер. Особливе значення має процес постановки і досягнення конк&

ретних професійно&значущих навчальних цілей.

По&друге, визначення змісту дисципліни підкоряється принци&

пам інтегративності і ступеневості.

По&третє, у процесі вивчення дисципліни широко використо&

вуються сучасні форми і методи навчання (від окремих дидактич&

них проблемних завдань і ситуативно&комунікативних вправ до

цілісних тренінгових та проектних методик) і контролю (поточно&

модульний і підсумковий контроль, само— і взаємоконтроль, ди&

дактичне тестування).

На нашу думку, до засобів реалізації нових педагогічних прин&

ципів освіти належить науково&дослідницька, творча діяльність

студентів, серед яких актуальною стає робота над міждисциплінар&

ними проектами.
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Впроваджуючи наш проект у Васильківському коледжі Націо&

нального авіаційного університету ми намагалися залучити сту&

дентів у процесі навчально&пізнавальної діяльності до роботи над

міждисциплінарними проектами, що передбачало активну їх участь

у навчанні, подання концепцій та знань в різноманітних формах;

можливість прикладного використання знань в реальних умовах,

підхід до навчання як до особистісно&розвивального процесу.

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА 
ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ЛЮДЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Іванюк Інна Яківна
Кафедра гуманітарних дисциплін 
Луцького інститутурозвитку людини 
43023, м. Луцьк, вул. Карбишева 2. 

Людина протягом свого життя створює навколо не тільки
матеріальний світ, але і світ людських взаємин. Кожна особистість,
кожна група, нація живуть у світі своїх установок, правил і норм,
звичаїв і традицій, які мають вираження в манері поведінки, релігії,
системі цінностей, естетичних поглядів та системі міжособистісних
відносин. На основі відмінностей формується низка протистав&
лень: «ми — вони», «свій — чужий», «Я — інші». Людина як суб’єкт
і як об’єкт не існує без іншого, тієї ключової одиниці, яка дає уяв&
лення про відповідність людини в його порівнянні з собі подібним. 

Прийняття іншої особи, її специфічних особливостей, її пог&
лядів, цінностей розкривається в феномені толерантність. Толе&
рантність у всі часи вважалася людською чеснотою. 

Вперше про толерантність заговорив і спробував проаналізува&
ти англійський мислитель Джон Локк. Так, Дж. Локк вважав, що
людина має природне право на особисту свободу, вибір суспільних
та релігійних поглядів [1, 106].

«Толерантність (від лат. Tolerantia — терпіння) — терпимість до
іншого роду поглядів, звичок. Толерантність необхідна по відно&
шенню до особливостей різних народів, націй і релігій. Вона є оз&
накою впевненості в собі та свідомості надійності своїх власних по&
зицій, ознакою відкритої для всіх ідейної течії, яка не боїться
порівняння з іншими точками зору і не уникає духовної конку&
ренції»[2, 457]. 
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Майкл Уолцер вважає, що умовою і водночас необхідною скла&

довою толерантності є мирне співіснування людей з різною

історією, культурою та ідентичністю [3, 16]. 

Проблемі толерантності присвячені дослідження вітчизняних

вчених (А. Асмолов, І. Кон, А. Гусейнов, А. Реан, А. Гусєв, Г. Кожу&

харь, Т. Скрипкіна, В. Бойко, Г. Солдатова та ін.) та зарубіжних

(М. Уолцер, А. Басе, Л. Берковіц, X. Хекхаузен, М. Боуен, Т. Адор&

но, Т. Нельсон, Л. Кольберг, Ж. Піаже, А. Маслоу, Г. Олпорт,

К. Роджерс, Е. Еріксон та ін.).

Отже, в психології накопичений досвід вивчення толерант&

ності. Толерантність розглядають як особистісну цінність і установ&

ку, як спосіб прийняття рішення, як чинник конструктивного

спілкування, як моральну якість особистості тощо.

Однак, не дивлячись на різноманітність підходів до вивчення

толерантності, відчувається недостатність дослідження структури

та меж толерантності, факторів впливу на формування толерант&

ності особистості, впливу рівня сформованої толерантності на

відносини з людьми&інвалідами.

Зазвичай, коли говорять про толерантність, то вживають цей

термін по відношенню до глобальних речей: міжнародних відноси&

нам, міжнаціональним конфліктам, віросповідання тощо. Проте не&

обхідність прояву толерантності потребують різні системи відносин:

«батьки&діти», «вчителі&учні», «студент&викладач» і тим більше толе&

рантність потрібна по відношенню до осіб з особливими потребами.

Проблема толерантного відношення до осіб з особливими пот&

ребами є досить актуальною у контексті інтегрованого навчання. Та&

ка форма навчання визнає за людьми з інвалідністю рівні права на

отримання освіти. Залучення до процесу навчання у закладах освіти

означає бути включеним у взаємовідносини з ровесниками та педа&

гогами. Спостерігаючи за студентами з особливими потребами мож&

на сказати, що найбільшою проблемою для таких студентів є нала&

годження взаємин та комунікативних контактів. Вони не бажають

відчувати до себе специфічного ставлення (жалості, співчуття, поб&

лажок тощо) як до особи з фізичними обмеженнями. Вони потребу&

ють прийняття, розуміння та не ігнорування оточуючими.

На сучасному етапі соціальна нестабільність нашого суспільства

впливає майже на всі сфери життєдіяльності людини та зумовлює

необхідність виховання толерантності особистості. Виховання

толерантності слід здійснювати на раціональному, емоційному та
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орієнтованому на завдання рівнях. Головними компонентами про&

цесу виховання толерантності виступають глибокі знання про толе&

рантність, загальна спрямованість на толерантну поведінку, а також

певні навички розв’язання конфліктів. Необхідно розвивати

у підростаючого покоління певні здібності та формувати риси ха&

рактеру толерантності, які посилюють схильність індивіда до толе&

рантного ставлення та здійснення відповідних дій по відношенню

до інших, несхожих. До таких здібностей належать: уміння вести

діалог та вступати в процес спілкуватися; уміння слухати та ро&

зуміти іншого й висловлювати свої погляди; уміння об’єктивно

оцінювати проблему і визнавати позицію іншого; уміння користу&

ватись моделями конструктивного й демократичного розв’язання

конфліктів та ін.
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Актуальність проблеми застосування структурно&стильового

аналізу художнього тексту в інтегрованому освітньому середовищі

зумовлена завданнями оптимізації навчального процесу в умовах

реформування вищої школи в Україні, пошуком доцільних шляхів

вивчення певних дисциплін, історії зарубіжної літератури зокрема.
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Близько двадцяти років тому зміст і методологія вивчення курсу

історії зарубіжної літератури формувалися з урахуванням насампе&

ред ідеологічного чинника. Нині програми з цієї дисципліни укла&

даються за принципом найвищих досягнень певних національних

літератур у царині мистецтва слова в найзначущі епохи розвитку

літературного процесу, а також з урахуванням впливу певних

митців на формування найпотужніших напрямів, течій, стилів

і жанрів.

Тому у вищій школі вивчаються нині нові розділи з історії світо&

вої літератури — література модернізму, література постмодернізму,

концептуальним та естетичним пріоритетам яких раніше мало

приділяли увагу. Так само змінені підходи до аналізу художнього

тексту: література вивчається як мистецтво слова, тобто з урахуван&

ням насамперед естетичної складової твору, а не ідеологічної.

Інтегроване навчання — одночасне навчання студентів з особ&

ливими потребами разом з іншими студентами — переважаючий

спосіб організації навчального процесу в університеті «Україна».

Структурно&стильовий аналіз художнього тексту (грец.

 — розклад, розчленування) — тлумачення ідейно&

художнього наповнення твору шляхом розгляду його типологічних

і домінуючої стильових ознак — стильових констант, стильової

домінанти, які є гармонійним сплетінням загально&мистецького та

індивідуального стилів і які мають своє конкретне вираження в ху&

дожній закономірності певного тексту. Структурно&стильовий

аналіз передбачає розвинену здатність студентів сприймати ху&

дожні тексти не тыльки на рівні сюжету й емоцій, а й на рівні

алюзій, ремінісценцій, підтексту, сугестії, синкретизму відчуттів,

асоціативного, образного, аналітичного типів мислення, здатності

до порівнянь, аналогій, синтетичних узагальнень тощо.

Очевидно, що найскладнішою категорією для застосування

структурно&стильового аналізу є студенти з вадами слуху, бо вони

не відчувають інтонаційних барв художнього тексту: ритму, тону,

асонансів, алітерацій, дисонансів тощо. Через те студентам з вада&

ми слуху варто подавати художні тексти під час лекцій чи практич&

них занять повністю чи у фрагментах на екрані інтерактивної дош&

ки, або забезпечувати текстами на паперових носіях. Бажано

супроводжувати ці матеріали позначенням пауз, логічних акцентів

чи навіть кольорів для підвищення рівня сприймання художнього

тексту.
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Студенти з вадами зору не можуть бачити візуальну організацію

художнього тексту, яка у модерністській поезії та прозі набуває

особливої ваги: вірші&каліграми Г. Аполлінера, «сходинки» В. Мая&

ковського, верлібри А. Рембо, В. Вітмена, фрагментарне есе

Д. Джойса. Однак, такі студенти мають особливо чутливі слухові

рецептори, і зазвичай аналіз естетичних параметрів художнього

тексту не викликає значних ускладнень.

Важливо поступово готувати студентів цих категорій до високо&

го рівня аналізу, будувати цю роботу поетапно. Адже нерідко серед

студентів з особливими потребами трапляється молодь з примітив&

ним рівнем розвитку аналітичних здібностей не тому, що вони не

можуть цього осягнути, а тому, що уклалася довготривала традиція

розвивати у людей з вадами слуху і зору лише життєво необхідні,

практичні знання, уміння і навички.

Найліпші здібності до аналізу художнього тексту з урахуванням

стилю виявляють студенти з наслідками захворювання нервової

системи (ДЦП зокрема). Вони чутливі до найтонших інтонаційних,

зорових, кольорових, асоціативних нюансів тексту; вони виявля&

ють уміння аналізувати й синтезувати розрізнені враження від тво&

ру, уміння глибоко й неоднозначно інтерпретувати концептуальні

смисли вірша, оповідання чи роману. Особливо зацікавлено реагу&

ють такі студенти на модерністське, авангардне мистецтво. Нестан&

дартні, парадоксальні твори письменників&модерністів демонстру&

ють особливу глибину проникнення у психологію людини,

песимістичні настрої, спробу гармонізувати недосконалий реаль&

ний світ високоестетичним мистецтвом; культ індивідуальності,

цінності кожної людини як особистості, притаманний цим творам,

знаходить відгук у душах людей, які, мабуть, нечасто почуваються

комфортно в реальному бутті. Ця категорія студентів з ентузіазмом

ставиться до виконання різного виду творчих робіт: стилізації

верлібру, «потоку свідомості», імпресіоністичної манери письма;

структурно&стильового аналізу вірша; написання віршів, віршів

у прозі, есе, оповідання; створення сюрреалістичних малюнків за

творами поетів&сюрреалістів, слів&неологізмів на означення певних

явищ новітньої культури, політики тощо.

Таким чином, поетапне й диференційоване застосування струк&

турно&стильового аналізу художнього тексту сприяє оптимізації

інтегрованого освітнього середовища.
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ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ЕКОЛОГІЇ 
СТУДЕНТАМ З ВАДАМИ СЛУХУ 

В ІНТЕГРОВАНИХ ГРУПАХ

Мовчан Валентина Олексіївна
Кафедра екології ВМУРоЛ «Україна».
Київ, вул. Львівська, 23. тел: 409!24!16р

Досвід викладання основ екології студентам факультетів еко&

номіки та комп"ютерних технологій дозволив виявити деякі проб&

леми сприйняття матеріалу студентами із вадами слуху в інтегрова&

них групах. Учбовий процес будувався по такій схемі: спочатку

студенти слухали потокову лекцію, при цьому в аудиторії були при&

сутні біля 100 слухачів, потім по матеріалу лекції проводилось

семінарське заняття. Перевірка знань показала, що студенти з вада&

ми слуху часто не розуміли в повній мірі викладеного матеріалу, ча&

сом не могли відповісти на дуже прості питання, які не викликали

труднощів у решти студентів, хоча на заняттях їх супроводжує сур&

доперекладач і вони мали роздруковані конспекти лекцій.

Ці проблеми пов"язані із особливостями мислення глухих: вони

думають в основному не словами, а образами, тому розповідь по&

винна будуватись у вигляді ряду образних аналогій та порівнянь,

які б давали можливість їм співвідносити нову інформацію з уже

відомою. Певних труднощів додає те, що область інтересів цих сту&

дентів далека від біології в цілому і від екології зокрема. Тому вик&

лад матеріалу необхідно починати з пояснення явищ, що є спільни&

ми для екологічних, економічних та комп’ютерних систем,

поступово переходячи до специфіки екологічних явищ. Необхідно

в кожному блокові нового матеріалу знову і знову повертатись до

аналізу спільних рис цих трьох типів систем та давати можливість

студентам наводити свої приклади, що дозволяє утримувати увагу

слухачів на належному рівні. Дуже допомагає в розумінні багатьох

екологічних явищ демонстрація учбових фільмів відповідної тема&

тики. Такий метод роботи показав, що засвоєння матеріалу

поліпшується всіма студентами.

Крім того, для додаткового аналізу матеріалу студентами з вада&

ми слуху і одночасно для контролю їх знань було розроблено систе&

му питань до кожної лекції (20–40 питань), на які вони відповідали

письмово під час семінарського заняття, консультуючись по мірі
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необхідності з викладачем через сурдоперекладача. така форма

роботи зарекомендувала себе як особливо цінна у роботі з таким

контингентом, сподобалась студентам із вадами слуху та дала мож&

ливість їм опрацювати і засвоїти матеріал не гірше, а може, і краще,

ніж їх товариші без вад слуху. 

Враховуючи специфіку мислення та світосприйняття людьми

з вадами слуху, доцільно було б організувати для них викладання

екології окремо від звичайних студентів, за спеціальною схемою, де

кожна лекція супроводжувалась би демонстрацією учбового фільму

з субтитрами.

ЗРАЗОК ПИТАНЬ (частина питань до лекції 4)
1.1. Хто створює їжу для автотрофів?

1.2. Хто створює їжу для гетеротрофів?

1.3. Чим харчуються консументи?

1.4. Чим харчуються редуценти?

1.5. Що трапилося б, якби із Землі зникли продуценти?

1.6. Що трапилося б, якби із Землі зникли редуценти?

2. Екологічна піраміда — це ... 

2.1. Скільки процентів енергії в середньому передається із

рівня на рівень екологічної піраміди?

2.2. Скільки рівнів може мати екологічна піраміда теоретично?

2.3. Практично? 

3. Класифікація екосистем: 

3.1. За розміщенням

3.2. За біотопами.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Паславська А. П., Ілюк Н. А.
Університет «Україна», факультет біомедичних технологій,
кафедра екології  

Мабуть ні в кого не викликає заперечень справедливість одного

з принципів сталого розвитку, за яким екорозвиток і екологічна

безпека суспільства тісно пов’язані з рівнем вихованості, культури

та освіченості громадян в цьому суспільстві.

Одним з основних завдань у роботі викладачів університету «Ук&

раїна» і, зокрема, факультету біомедичних технологій є формування

належного рівня екологічної освіченості, знань, широкої теоретич&

ної підготовки студентів, їх біосферного світогляду. Знання, уміння,

навички фахівцям&екологам необхідні для вирішення завдань щодо

контролю за якістю природного середовища, створення ресурсозбе&

режних та маловідходних технологій і виробництв з високою еко&

логічною культурою, які мають забезпечити умови цивілізованої

життєдіяльності і збереження здоров’я населення Землі.

Але завдання щодо формування екологічної особистості дещо

ширше, оскільки полягають не тільки у формуванні адекватного

уявлення про природу, а і формуванні екоцентричного ставлення

до неї через систему вмінь та навичок взаємодії з природою.

В зв’язку з цим в навчальній роботі дуже важливо завжди врахову&

вати те, що для активної особистості еколога такі складові як еко&

логічні вихованість і культура не менш важливі, ніж екологічна

освіченість.

Вважають, що проблема екологічного виховання значно

складніша, ніж проблема організації екологічної освіти, бо пов’яза&

на з повсякчасним формуванням гуманістичних якостей особис&

тості. За В. О. Сухомлинським, екологічне виховання слід почина&

ти від народження, найбільш активно і результативно вихованість

формується приблизно до 12 років, і вона є регулятором і контроле&

ром особистості у відношенні до природи, до інших людей. Але

в наш швидкоплинний час актуальними стають не тільки освіта

протягом життя, а і виховання і самовиховання, з метою вдоскона&

лення і самовдосконалення. Однією з основних вимог сучасності

є формування у громадян екологічної свідомості, екологічного

мислення як важливої складової загальнолюдської моралі.
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Екологічне виховання — це не тільки екологічні знання, а і пев&

ний світогляд на їх базі, світосприйняття через моральні, правові,

екосоціальні принципи та норми.

На жаль, у значної частини нашої молоді багато ознак еко&

логічної невихованності. Найбільш поширені — це тютюнопа&

ління, надмірність споживання матеріальних благ (відсутність еко&

логічної поміркованості), варварство або байдужість до довкілля,

нехтування традиційними екоцінностями, недбалість і навіть ван&

далізм до суспільного надбання тощо.

Колектив університету постійно веде і вдосконалює ековиховну

роботу, яка, перед усім, полягає у власних прикладах дотримання

чистоти, порядку у відношенні до майна, до прилеглої території,

у взаємовідносинах викладачів у спілкуванні зі студентами, а ще

у відповідальному ставленні до навколишнього середовища, свого

здоров’я і здоров’я інших людей, участю у природоохоронній діяль&

ності через примноження і поширення екологічних знань.

Навчання і виховання студентів з особливими потребами, фор&

мування їх активної громадської позиції потребує індивідуального

підходу, повсякденної уваги до фізичного, морально&психологічно&

го стану, до культурних потреб студента і не виключає при цьому

вимогливості до виконання навчальних завдань, мотивації до

самовдосконалення через поглиблення екологічної освіти та еко&

логічної культури.

Екологічна культура особистості має проявлятися в свідомості,

екологічному стилі мислення, відповідальному ставленні до приро&

ди, свого здоров’я, здоров’я майбутніх дітей, у безпосередній участі

в природоохоронній діяльності.

Всебічної підтримки заслуговує відродження народних еко&

логічних традицій. Їх вивчення і осучаснення лежить в комуніка&

тивно&інформативній площині. Досить потужним комунікативним

засобом є університетське радіо, яке може в паузах між навчанням

надавати інформацію про екологічні цінності і традиції різних

спільнот, культур, про взаємозв’язки живої і неживої природи, про

значення природи в житті людини.

Накопичення і подання такої інформації має бути прерогати&

вою студентства, формою його участі природоохоронній діяль&

ності, засобом формування екологічної особистості — людини, сут&

тю поведінки якої є екоетичні принципи: не зашкодь живим
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істотам, екосистемам; не втручайся (не обмежуй свободу живої

природи); будь порядним, чесним у відношенні до довкілля; дотри&

муйся правил природи, компенсуй збиток.

Такі зусилля по силі людям з особливими потребами, корисні

для формування фахівця&еколога і вдосконалення кожного члена

суспільства як екологічної особистості. Екологічна особистість має

усвідомлювати свою належність до народу, до сім’ї, усвідомлювати

відповідальність за рідний край, а також відповідальність за Землю

в цілому, за збереження генофонду планети, за долю наступного

покоління. Така особистість має бути зорієнтована на загально&

людські цінності, на ідеї гуманізму, демократії, на вдосконалення

суспільства і самої людини.

ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ У СУСПІЛЬСТВО

Квас Крістіна Юріївна
Факультет економіки і менеджменту,
ІV курс, група ОА!61, спеціальність «Облік і аудит»
e!mail: kristi182008@rambler.ru
Науковий керівник: Гаценко Олена Петрівна, к. е. н., доцент

Сучасна практика навчання дітей з особливими потребами всіх

категорій призводить до їхньої ізоляції від суспільства, від нормаль&

ного життя. Усі спеціальні заклади, і дошкільні, і шкільні, є інтер&

натними. Більшість часу діти перебувають у державних стінах,

усе роблять за розкладом, під наглядом і керівництвом двох, трьох

осіб — педагогів, вихователів.

Навчання у спеціальних закладах, перебування в інтернатах

позбавляє дітей, які мають будь&які розлади в розвитку, спілкуван&

ня з нормальними дітьми.

Шляхи до інтеграції дітей з особливими потребами в суспі&

льство існують. Одним із них може бути навчання здорових дітей

і дітей з відхиленнями в розвитку в тих самих школах, але в різних

класах. У такому разі зберігатимуться умови для спеціального

корекційного навчання дітей з відхиленнями в розвитку. Вони на&

вчатимуться за своїми програмами, підручниками. Але в позауроч&

ний час перебуватимуть разом з однолітками, разом готуватимуть&

ся до свят тощо. Добре, якщо відбуватиметься своєрідне шефство.
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Кожний успіх «підшефного» формуватиме у «шефа» гордість і за

себе, і за друга, повагу до нього і бажання допомагати ще більше.

Можливий і такий шлях інтеграції, який передбачає побратим&

ство шкіл, схоже до того, як бувають міста&побратими. Наприклад,

загальноосвітня школа стає побратимом школи для глухих або

сліпих. Учні зустрічаються, готують спільні ранки, вечори. За таких

умов учні загальноосвітніх шкіл побачать багато цікавого

у спеціальних школах, дізнаються про досягнення своїх однолітків,

які мають особливі потреби, краще зрозуміють можливості і труд&

нощі, побачать, що зможуть бути їм корисними.

Особливої уваги для інтеграції в суспільство потребують випу&

скники допоміжних шкіл. Сьогодні такі юнаки та дівчата змушені

залишатися вдома, бо на роботу їх ніде не беруть. їхня доля тяжка:

через свої особливості вони не читають книжок; ті трудові навички,

яких вони набули у школі, швидко зникають, бо діти ними не ко&

ристуються; здорові підлітки з ними не дружать, тому вони стають

безпорадними утриманцями батьків, не здатними до самостійного

життя. Завдання держави — піклуватися про осіб з особливими

потребами не лише в період їхнього навчання, а й після закінчення

школи.

Правильний підхід до проблеми інтеграції людей, позбавлених

слуху, у суспільстві чуючих полягає в тому, щоб шляхом ефективно

побудованого навчання і виховання надати їм для цього макси&

мальні можливості.

Суспільство України знаходиться майже на початку шляху роз&

роблення та втілення ексклюзивної програми, а відтак головні

зусилля при вирішенні проблеми діагностики та психічного роз&

витку такої категорії дітей зосереджені в основному на віднайденні

шляхів інтенсифікації процесу взаємного пристосування дитини

і суспільства.

Основний постулат сучасної спеціальної педагогіки є корек&

ційне навчання й виховання як головний засіб реабілітації та інтег&

рації аномальної дитини у суспільство.
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НЕВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ 
У ПРОЦЕСІ СПІЛКУВАННЯ 

Луценко Валентина Іванівна 
кафедра української мови та літератури Інституту філології 
та масових комунікацій Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини «Україна»

Людина має один дуже цінний дар — можливість спілкуватися.

Спілкуючись, ми передаємо інформацію, яка живить наш мозок

і допомагає розвиватися духовно (звісно залежно від інформації та

її джерела). Мова — це та особливість, що відрізняє нас від тварин

та інших істот. За допомогою мови ми спілкуємося і розуміємо од&

не одного, щоправда не завжди. Тому є ще одна мова, мова без слів,

мова жестів. Інколи слова говорять не те, що жести чи міміка. Су&

часна психологія приділяє велику увагу мові без слів. Учені прово&

дять дослідження та різноманітні експерименти й одержують цікаві

результати в цій галузі. 

Процес невербального спілкування відбувається завжди у конк&

ретній ситуації, що містить низку чинників, що мають значення

для змісту самого спілкування. Так, будь&який діалог завжди

пов’язаний з конкретними особами, з особливостями їхнього голо&

су, міміки, до контексту — теми розмови і т.ін. Усі ці умови перетво&

рюють загальну схему спілкування в мовленнєвий акт з участю

інтралінгвістичних чинників, наприклад, речення з його структу&

рою у взаємодії з усіма такими побічними чинниками, як

психічний стан мовця, його манера жестикуляції, присутність сто&

ронніх осіб тощо. Як бачимо, людське мовлення супроводжують

невербальні системи знаків. Саме вони зумовлюють най більшою

мірою відмінність між усним і писемним мовленням. Якщо в пи&

семному мовленні є лише один канал інформації (текст), то усне

мовлення має два канали інформації: текст (висловлені слова) та

інтонація, міміка, жести тощо. Другий канал є надзвичайно ваго&

мим під час спілкування. Таким чином, вивчення процесів вербаль&

ної передачі інформації завжди повинне спиратися як на мовні, так

і позамовні чинники. 

Невербальна поведінка людини нерозривно пов’язана з її

психічними станами і служить засобом його вираження. У процесі

спілкування невербальна поведінка виступає об’єктом тлумачення
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не сама по собі, а як показник схованих для безпосереднього спос&

тереження, індивідуально&психологічних і соціально&психологіч&

них характеристик особистості. На основі невербальної поведінки

розкривається внутрішній світ особистості, здійснюється форму&

вання психічного змісту спілкування і спільної діяльності. Люди

досить швидко навчаються пристосовувати своє вербальну пове&

дінку до обставин, що змінюються, але мова тіла виявляється менш

пластичною. 

У соціально&психологічних дослідженнях розроблені різні кла&

сифікації невербальних засобів спілкування, до яких відносять усі

рухи тіла, інтонаційні характеристики голосу, тактильний вплив,

просторову організацію спілкування. Найбільш значущі кінетичні

засоби, сприйняті зором рухи іншої людини, виконують виразно&

регулятивну функцію в спілкуванні. До них відносяться виразні

рухи, що виявляються в міміці, позі, місці, погляді, ході. 

Особлива роль у передачі інформації приділяється міміці —

рухам м’язів особи, що недарма називають дзеркалом душі.

Дослідження показали, що при нерухомій або невидимій особі лек&

тора губиться до 10–15 % інформації. 

Головною характеристикою міміки є її цілісність і динамічність.

Це означає, що в мімічному вираженні шести основних емоційних

станів (гніву, радості, страху, страждання, подиву і відрази) усі рухи

м’язів особи скоординовані. 

Існують різні види класифікацій невербальних засобів спілку&

вання проте вчені сходяться в одному: найуніверсальнішими

невербальними засобами спілкування є погляд, посмішка та дис&

танція. 

Таким чином, у живе мовлення вплетено множину обставин,

що супроводжуються екстра та інтралінгвістичними чинниками

і формують культури будь&якої мовної особистості.
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ПСИХОЛОГО5ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ

Бондарєва Любов Іванівна
кафедра менеджменту Інституту економіки та менеджменту 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»,
кандидат педагогічних наук

На сучасному етапі багато уваги приділяється питанням

соціальної інтеграції людей з інвалідністю в систему вищої про&

фесійної освіти. Люди з інвалідністю через певні особливості

організму, здоров’я та життєдіяльності мають певні специфічні

потреби щодо організації освітнього процесу, його психологічного

супроводу, вибору методик та психолого&педагогічних технологій

навчання.

Одним з основних підходів до професійного навчання для них

стає самостійна навчально&пізнавальна діяльність, яка сприяє фор&

муванню кваліфікованого, творчо мислячого фахівця, розвиває

ініціативу, самостійність, наполегливість у досягненні мети навча&

льної діяльності. Зазначимо, що більшість студентів&інвалідів пси&

хологічно і соціально не готові до самостійної діяльності, про&

фесійної самореалізації, самостійного набуття знань. Отже,

актуальними стають питання пошуку шляхів оптимізації процесів

формування психолого&педагогічних підходів до професійної

підготовки цієї категорії студентів.

Самостійна робота, що розглядається як діяльність, являє со&

бою багатогранне, поліфункціональне явище, котре визначає не

тільки навчальне, але й особистісне та суспільне значення. Тобто,

це діяльність, яка організується самим студентом відповідно до

особистісних пізнавальних мотивів, у найбільш раціональний для

нього час, контрольована ним самим у процесі та за результатами

на основі опосередкованого системного управління нею з боку

викладача.

Аналіз педагогічної літератури засвідчує, що найголовнішими

психологічними проблемами студентів з інвалідністю є такі: слабка

соціальна активність; недовірливість, замкнутість, залежність, па&

сивність, нерішучість; підвищена тривожність, вразливість,

емоційна нестійкість низький рівень мотивації; низький рівень
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самоактуалізації; підвищена втомлюваність; низький рівень само&

оцінки; знижена працездатність, підвищена втомлюваність і вис&

нажливість; уникання травмуючих переживань.

Являючи собою вищу форму навчального процесу, самостійна

діяльність зумовлена індивідуально&психологічними та осо&

бистісними особливостями студента як суб’єкта. До них можна

віднести: 

 Необхідність врахування психологічних особливостей сту&

дентів з інвалідністю (повільне сприйняття навчального матеріалу

на слух; труднощі при читанні та конспектуванні навчальних і нау&

кових текстів) при виборі методів та технологій навчання у вищому

навчальному закладі, тобто наявність психолого&педагогічної і ме&

тодичної компетентності викладачів в роботі з цією категорією сту&

дентів.

 Студент є готовим до самостійної діяльності тільки при умові

набуття певного обсягу знань (що слугують основою самоосвітньої

пізнавальної діяльності; спонукають до неперервної освіти; розви&

вають професійні навички та вміння; самоорганізацію пізнавальної

діяльності).

 Для студента з інвалідністю самостійна робота повинна бути

усвідомлена як вільна за вибором, внутрішньо мотивована (визна&

чення мети діяльності, прийняття навчального завдання, саморе&

алізації в розподілі навчальний дій у часі, самоконтролю їх вико&

нання).

Узагальнюючи сказане вище, зазначимо, що психолого&педа&

гогічні аспекти самостійної діяльності студентів з інвалідністю

є важливою проблемою і потребують вдосконалення методо&

логічного апарату дослідження, розроблення заходів, спрямованих

на формування психологічної і соціальної готовності студентів до

самостійної роботи у процесі професійної підготовки у вищих нав&

чальних закладах.
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА КАНАДИ 
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ 

ТА РІВНОДОСТУПНОСТІ У НАВЧАННІ 
ЕНДОГЕННИХ НАРОДІВ ТА ЛЮДЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Сандовенко Ірина Василівна
Кафедра теорії та практики перекладу університету «Україна».
0121, Київ, Вербицького, 26!а, кв.13. Тел: (44)560!10!37д
e!mail:irenesand@ukr.net

Протягом останніх десятиліть дистанційне навчання (ДН) ста&

ло одним з найважливіших елементів системи вищої освіти Кана&

ди, що було зумовлено економічними, політичними, соціальними

та географічним факторами. Виконуючи свою суспільну місію,

університети намагаються прибрати перешкоди для тих, хто не має

можливості отримати доступ до університетської освіти, зокрема,

представникам корінних народів країни та людям з особливими

потребами. 

З метою забезпечення безбар’єрності та рівно&доступності у на&

вчанні ендогенних народів Канади у провінції Саскачеван був ство&

рений Університет Перших Націй (First Nations University of

Canada), який пропонує різні форми навчання, зокрема дистан&

ційну форму. Томсон Рівас Університет надає можливість дистан&

ційно пройти різні курси і, в залежності від обраних предметів,

отримати сертифікат, диплом, ступені бакалавра, магістра чи док&

тора. Зокрема, у системі туристської освіти університет пропонує

студентам з особливими потребами отримати дистанційно ступінь

бакалавра з менеджменту туризму. 

На початку ХХІ ст. широкий доступ до Інтернету був введений

за урядовою програмою «Конектінг Канадіанс» (Connecting

Canadians), розробленою за ініціативи університетів Канади та

спрямованої на гарантування освіти й інших послуг через комп’ю&

терну мережу усім громадянам країни. Мережа об’єднує голосове

спілкування, відео, цифрову інформацію, електронну пошту, бази

даних; діє з набагато більшою швидкістю, ніж Інтернет, і не має

аналогів у світі.

В Асоціації дистанційного навчання Канади сконцентровані зу&

силля 40 державних структур і 150 неурядових фондів та організацій
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в галузі розвитку технологій дистанційної освіти. В кінці минулого

століття майже 420 тисяч студентів вчилися за програмами дис&

танційного навчання. Наприкінці 1998 р. у Канаді в діалогову

режимі пропонувались 1265 курсів, що на глобальному рівні склало

19% курсів онлайн. В наш час Канада є одним із світових лідерів у

розробках програмного забезпечення для ДО, а програми та курси

ДН пропонуються майже усіма університетами Канади. 

На особливу увагу заслуговує досвід одного із лідерів електрон&

ної ДО, Канадського Відкритого Університету (Університет Атабас&

ка), який став для вищих навчальних закладів Канади лабораторією

досвіду впровадження в освітній процес інформаційно&кому&

нікаційних технологій. В країнах Заходу використовується розроб&

лена в університеті модель ДН, в якій навчальний процес забезпе&

чує взаємодію студентів зі змістом навчального матеріалу,

з тьютором, іншими студентами, інтерфейсом. У 2001 р. універси&

тет пропонував 525 студентських курсів неперервної реєстрації.

Університет є прикладом змін організаційної структури університе&

ту, викликаних впровадженням новітніх технологій. В університету

діють такі структури, як Академічний персонал, Інститут Дис!
танційної Освіти, Центр Інноваційного Менеджменту, Віддалені нас!
тавники (тьютори), та система help!технологій. 

В наш час університет є одним з найбільших навчальних зак&

ладів, який надає освітні послуги з ДН 11 тис. студентів на території

Канади, а також відкриває філії в європейських країнах. З часу

заснування навчання в університеті пройшли понад 250 тис. сту&

дентів. Університет підтримує партнерство з університетами із 24

країн: у співпраці розробляються і викладаються навчальні курси,

проводяться дослідження, що сприяє розбудові співробітництва

з постачальниками електронних освітніх послуг на провінційному,

національному та інтернаціональному рівнях, щоб у співпраці роз&

ширити доступ до освітніх програм та об’єднати маркетинг і витра&

ти на надання освітніх послуг.  

Забезпечення доступності високоякісної освіти — це один із

викликів, які відображають соціальні потреби у новому знанні для

подолання розриву між світом науки і технологій та суспільством.

Досвід Канади може бути корисним для вирішення проблем

інклюзії людей з особливими потребами у навчальний процес ВНЗ

України.
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ДО ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ 
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У 1–3 КЛАСАХ 

ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ

Кущенко Ірина Вікторівна
кандидат психологічних наук
старший викладач кафедри психологічних дисциплін
Київського національного університету внутрішніх справ
03035 м. Київ, вул. Кудряшова 10

Проблемі оптимізації трудового навчання у допоміжній школі

в теорії і практиці корекційної педагогіки та спеціальної психології

відводиться особливе місце, що визначається виключним значен&

ням праці для корекції розвитку розумово відсталих учнів та необ&

хідністю їх підготовки до самостійної життєдіяльності у суспільстві.

На основі результатів дослідження визначено, що збільшенню

ефективності процесу трудового навчання у початковій ланці до&

поміжної школи сприятиме проведення роботи, яка забезпечить

врахування психологічних особливостей засвоєння учнями

техніко&технологічних знань у процесі: 

— формування змістового компонента навчально&трудової

діяльності — становлення в учнів усіх структурних компонентів

техніко&технологічних знань (про результат, предмет, засоби праці

та трудові дії) за показниками їх сформованості (повнота, пра&

вильність, усвідомленість); 

— формування операційно&організаційного компонента на&

вчально&трудової діяльності в процесі виконання трудового завдан&

ня за показниками ефективності виконання (правильність,

швидкість, цілеспрямованість, самостійність, розуміння завдання,

вербалізація способу виконання завдання та якість виробу); 

— розвиток пізнавальних процесів, що лежать в основі засво&

єння знань (сприймання, мислення та пам’ять).

Розглянемо суть кожного зазначеного напряму роботи. 

Формування змістового компонента навчально&трудової діяль&

ності передбачає поступове становлення в учнів структурних ком&

понентів техніко&технологічних знань із збереженням логічного

зв’язку між ними за визначеними показниками сформованості. Ця

робота здійснюється вчителем на основі аналізу зразка виробу і ви&

користання таблиці, де в колонках, що відповідають суті кожного
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структурного компоненту знань, слід вносити їх конкретні назви.

Змістове наповнення таблиці змінюється залежно від теми заняття.

Ефективному розкриттю суті техніко&технологічних знань сприя&

тиме використання таких методів, як: бесіда, екскурсія, лаборатор&

на робота з опорою на сенсорні дії учнів, дидактична гра тощо. 

Формування операційно&організаційного компонента навчаль&

но&трудової діяльності учнів має здійснюватися за схемою: спільне

виконання завдання (починаючи з відпрацювання окремих трудо&

вих дій), самостійне виконання аналогічного завдання, самостійне

виконання відносно нового завдання. Поряд з роботою у зазна&

ченій послідовності проводиться становлення в учнів словесного

опосередкування діяльності (фіксуючого, супроводжуючого, пла&

нуючого мовлення), навчання здійснювати аналіз зразка виробу,

самоконтроль власної діяльності (опосередкований і безпосе&

редній) та взаємоконтроль, навчання розумінню завдання. 

Результативність роботи на уроках праці у двох вище зазначе&

них її напрямах значною мірою залежить від дотримання таких

загальних методичних умов: вироблення в учнів позитивного став&

лення до трудової діяльності, надання учневі дозованої індивіду&

альної допомоги (загальної, практичної, вербальної), використан&

ня наочних засобів (колекцій матеріалів та інструментів, таблиць,

схем, предметних та предметно&інструкційних карт, різноманітних

технічних засобів навчання тощо). 

Розвиток пізнавальних процесів проводиться на матеріалі тру&

дового навчання одночасно із формуванням змістового та опе&

раційно&організаційного компонентів трудової діяльності. Вико&

ристовуються також спеціально спрямовані вправи з розвитку

сприймання, мислення та пам’яті впродовж заняття.

ПРОБЛЕМИ ДІТЕЙ5ІНВАЛІДІВ

Ларін Олексій Анатолійович
VI курс, група ЗМЗЕД!42, спеціальність «Менеджмент ЗЕД»
факультет «Економіки та менеджменту» Університету «Україна», 
Науковий керівник: Карпенко С. В., к. економ. наук 

Термін «інвалід» у силу сформованої традиції несе в собі диск&

римінаційну ідею, виражає відношення суспільства до інваліда, як

до соціально марної категорії. Поняття «людина з обмеженими



– 151 –

інклюзії людей Секція І

в загальноосвітній простір

можливостями» у традиційному підході яскраво виражає дефіцит

бачення соціальної сутності дитини. Проблема інвалідності не об&

межується медичним аспектом, це соціальна проблема нерівних

можливостей.

Така парадигма в корені міняє підхід до тріади «дитина —

суспільство &держава». Суть цієї зміни полягає в наступному:

Головна проблема дитини з обмеженими можливостями поля&

гає в її зв’язку зі світом, в обмеженні мобільності, бідності кон&

тактів з однолітками й дорослими, в обмеженості спілкування із

природою, доступі до культурних цінностей, а іноді — і до елемен&

тарного навчання. Ця проблема є не тільки суб’єктивним факто&

ром, яким є соціальне, фізичне й психічне здоров’я, але й результа&

том соціальної політики й сформованої суспільної свідомості, що

санкціонують існування недоступності для інваліда архітектурного

середовища, суспільного транспорту, відсутність спеціальних

соціальних служб.

Дитина, що має інвалідність — частина й член суспільства, вона

хоче, повинна і може брати участь у всьому багатогранному житті.

Дитина, що має інвалідність може бути так само здібна і талано&

вита, як і її однолітки, що не мають проблем зі здоров’ям, але вия&

вити свій дар, розвинути його, приносити з його допомогою ко&

ристь суспільству, йому заважає нерівність можливостей.

Дитина — не пасивний об’єкт соціальної допомоги, а людина,

що розвивається, що має право на задоволення різнобічних

соціальних потреб у пізнанні, спілкуванні, творчості.

Держава не просто покликана надати дитині, що має інва&

лідність, певні пільги й привілеї, вона повинна піти назустріч його

соціальним потребам і створити систему соціальних служб, що до&

зволяють не обмежувати, що перешкоджають процесам його

соціальної реабілітації й індивідуального розвитку.

Виходячи із цього , держава повинна сприяти в поліпшенні

якості життя дитини, що має інвалідність, захист її інтересів,

у різних колах, створення умов для вирівнювання можливостей

дітей і підлітків, що відрізняє їхню інтеграцію в суспільство й ство&

рює передумови для незалежного життя.

Одним із найважливіших чинників прогресивного розвитку

суспільства є гуманне, милосердне та дбайливе ставлення до дітей

і молоді, які позбавлені можливості вести повноцінне життя

внаслідок вад фізичного та психічного розвитку. Діти&інваліди,
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перебуваючи в умовах інтернатного закладу або на вихованні

в сім’ї, позбавлені можливості вести повноцінний спосіб життя,

виявляються непідготовленими до нього у відкритому середовищі.

Воно не відповідає їхнім потребам, має бар’єри у спілкуванні.

Інвалідність дитини обмежує її участь в активній діяльності.

Така дитина відірвана від багатьох подій життя, важливих для її

формування як особистості. Це позначається на її баченні самої се&

бе, на адекватності самооцінки. Неадекватна, занижена самооцінка

суттєво впливає на поведінку дитини. її невпевненість у власних

силах знижує можливість досягти успіху. Хвора дитина внаслідок

викликаних нездоров’ям обмежень вважає себе неповноцінною

людиною. Зокрема, це стосується спілкування з іншими людьми,

особливо &однолітками.

Кількість дітей з обмеженими функціональними можливостя&

ми постійно зростає, хоча її причини і наслідки можуть бути різни&

ми. За даними ООН, кожна четверта сім’я у світі стикається з проб&

лемами інвалідності, загальна кількість людей з обмеженими

функціональними можливостями на планеті становить 600

МОДЕЛЬ НАУКОВОЇ ОБДАРОВАНОСТІ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Бажанюк Валентина Станіславівна
доцент Київського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат психологічних наук

Розвиток на сучасному етапі наукоємких технологій, інформа&

тики, гнучких виробництв ставить проблему пошуку обдарованої

молоді, яка зможе розвязувати неординарні наукові завдання. У

зв’язку з цим постає питання про необхідність підготовки

відповідного сучасним вимогам професіоналу. На наш погляд,

якість підготовки такого фахівця в науковій сфері ( природничі нау&

ки та техніка) в значній мірі пов’язана з ефективністю професійно&

го відбору та врахуванням в процесі навчання індивідуально&психо&

логічних якостей, які обумовлюють наукову обдарованість.

Однією з найважливіших складових системи професійного

відбору і дослідження професійно важливих якостей особи є психо&

логічний моніторинг (комплексна діагностика). У зв’язку з цим

в процесі моніторингу необхідно змістити акцент з фіксації і опису
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результатів діяльності на вивчення індивідуальної своєрідності

діяльності і особливостей особистості. При цьому в дослідженні на&

укової обдарованості важливе місце посідає діагностика

дослідницьких вмінь. 

Проведене нами дослідження дозволило намітити гіпотетичну

модель наукової обдарованості, яка композиційно і змістовно

перекликається з моделлю загальної обдарованості Дж. Рензуллі.

Графічно вона є перетином чотирьох кіл, кожна з яких пов’язана

з внеском у феноменологію наукової обдарованості таких явищ як

просторовий інтелект, наукова креативність, діяльнісні компоненти
наукових здібностей та осоливості внутрішньої мотивації та моти!
вації досягнення успіху та доповнена трикутником збагаченого
соціального середовища (за Монксом).

Науковий інтелект розглядається різними дослідниками

в різних площинах. Зокрема американські спеціалісти (Еліот,

Стумпф, Шапіро та ін.) вважають , що в основі особливостей інте&

лекту науково обдарованої молоді у природничій сфері лежать

особливості спиймання оточуючого світу , так званий просторовий

інтелект. Дослідження М. Холодною дозволяють нам піти від ро&

зуміння інтелекту як сукупності пізнавальних процесів і інших

когнітивних феноменів до метапсихологічного інтегративного уяв&

ленню про інтелект. В зв’язку з цим науковий інтелект представ&

ляється нам формою організації індивідуального ментального

досвіду у вигляді специфічних ментальних структур, пов’язаних

з отриманням наукової інформації у природничій сфері, управлін&

ням процесом її переробки, специфічними формами і діапазоном  її

просторового сприймання . На наш погляд, характеристиками нау&

кового інтелекту є розуміння логіко&просторових співвідношень,

особливості розуміння природничих феноменів і просторових

явищ, а також розуміння просторових взаємодій.

Наукова креативість найменше досліджена в психологічній

літературі. Цей компонент виділяється нами на основі обов’язко&

вого включення в різні моделі наукових здібностей у природничій

сфері таких конструктів як наукова або конструкторська фантазія,

творчий підхід до вирішення наукових завдань, нестандартність

наукового мислення. В процес діагностики потрібно включати кре&

ативні завдання, які побудовані на матеріалі природничого змісту.

Процес розв»язання таких завлань повинен нагадувати міні&акт

креативності.
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Щодо діяльнісних компонентів наукової обдарованості, то тут

особливий акцент повинен бути зроблений на діагностиці до&

слідницьких вмінь. На думку вчених ( А. Поддьяков, А. Савенков,

Б. Хендерсон та ін.) обдарована особистість повинна володіти пев&

ними способами та прийомами дослідницьких дій, які включають:

вміння бачити проблеми, виробляти гіпотези, вміння проводити

обсервацію та експериментувати, давати визначення поняттям.

Отже, врахування психологічних конструктів моделі науково

обдарованої особистості дасть можливість адекватно підібрати діаг&

ностичний інтрументарій для ідентифікації обдарованих студентів.

ДОСВІД УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ 
У РОЗБУДОВІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Кузьменко Тарас Григорович
завідувач кафедри КІСКЗ імені св. княгині Ольги
кандидат культурології

У середині 70&х років ХIХ століття в Галичині з’являється моло&

да українська інтелігенція, що прагнула надати українському рухові

модерного, європейського характеру. Головним її завданням було

ознайомити широкі народні маси з прогресивними європейськими

демократичними перетвореннями на шляху побудови нації і держа&

ви. Із виникненням наприкінці ХІХ століття українських партій

національно&культурний рух виходить за межі інтелігентного сере&

довища і проникає в широкі народні маси. Це створює умови для

формування масового політичного руху на основі національних

самобутніх ознак. Цей національно&народний рух скеровує нова

енергійна й активна молодь Галичини, організована спочатку в мо&

лодіжні спортивні, протипожежні, гімнастичні організації і товари&

ства для відродження козацьких військово&культурних традицій.

У товариствах «Січ», «Сокіл», «Пласт», «Січові стрільці» вивчали

українську мову та історію, класичну та модерну українську літера&

туру, збирали етнографічний та фольклорний матеріал, влаштовува&

ли літературні вечори, концерти і вистави, прагнули пробудити

національну самосвідомість, насамперед української молоді краю.

Важливим елементом розвитку молодіжного руху стало впроваджен&

ня фізичної культури, що передбачало високу військову організацію

вишколу та фізичного гартування, закладену ще за козацьких часів.
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Згодом ці організації набули вигляду військового братства, в яких

постійно виконувалися військові, гімнастичні та протипожежні

вправи та марші, підтримувалася товариська дисципліна і підпо&

рядкованість обраній старшині. Свій вишкіл, організованість та

вміння січовики демонстрували на щорічних повітових та крайових

святах. Їх також вчили орієнтуватися на місцевості з використан&

ням картографії для розвідування, теорії стрільби та зберіганню

зброї.

З початком першої світової війни та з організацією Легіону Ук&

раїнських січових стрільців відбувається широка популяризація

славного українського минулого. Звернення до козацьких тра&

дицій, національних героїв та давніх українських символів, які во&

ни вже використовували у своїй організації і діяльності, чим ство&

рили історичний зв’язок соціалізації та трансформації самобутніх

ідей, християнської моралі, українського характеру, військової са&

мопожертви. Незважаючи на свій військовий характер Українські

січові стрільці активно проводили патріотично&просвітню роботу

на засадах відродження історії та культури козацтва, Її головний

зміст — високий національний патріотизм, що проявлявся у що&

денній турботі про людей, свідомому ставленні до своєї землі, лю&

бові до своїх батьків, Батьківщини.

Широкомасштабні акції з українізації освітньої роботи Ук&

раїнські січові стрільці провели на Волині, розпочавши організацію

освітньої справи із заснування перших приватних шкіл, клубів,

читалень та інших закладів національно&патріотичного типу, в яких

пропагували українське друковане слово, історію, культуру,

українську визвольну ідею. Вони реорганізовували російські школи

на українські, як наслідок — навесні 1916 року було відкрито першу

українську школу у місті Володимир&Волинському. У червні 1916

року заходами комісаріату було відкрито школи для молодших

класів у таких селах: Вуковичі, Руснів, Бискупичі, Шляхетні, Будя&

тичі, Засковичі, Луковичі, Свинюхи, згодом — ще 17 навчальних

закладів. У волинських школах вивчалися такі предмети, як читан&

ня, письмо, математика, історія, географія, письменство України

і т. ін. Стрільці підготували і видали букварі «Материнське слово»,

«Читанку для чемних діточок», «Читанку для волинських дітей»,

сповнені патріотичного змісту, з елементами волинського крає&

знавства, яскраво ілюстровані. За участю січовиків при школах

відкривались їдальні, крамниці для малозабезпечених сімей та їхніх
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дітей, бібліотеки, проводилися курси з української мови для не&

письменних селян, читальні, в яких роздавали книжки та часописи. 

Окремі стрілецькі вчителі займалися місцевим краєзнавством,

збирали фольклор волинського краю, досліджували народну

архітектуру, пам’ятки старовини. Розвиток шкільної справи на Во&

лині тривав до весни 1918 року. Заходами стрілецьких комісаріатів

було відкрито 150 українських шкіл. Найбільш плідно на Волині

працювали відомі стрілецькі діячі, вчителі: О. Бійовський, О. Вах&

нянин, І. Вербяний, Ф. Вишиваний, Р. Гриневич, І. Гуцуляк, О. Дем&

чук, В. Дзюбак, Б. Заклинський, Г. Кадлубицький, К. Коник, Я. Ко&

билянський, Р. Леонтович, Д. Лотоцький, І. Маєвський, Л. Смулка,

І. Старчук, К. Танчаковський, І. Ткачук, М. Угрин&Безгрішний та

інші.

Масштабні акції з українізації широких мас українського насе&

лення були організовані Українськими січовими стрільцями на За&

карпатті, в Галичині, Волині та Наддніпрянській Україні, які мали

вагоме значення для формування національної свідомості ук&

раїнців. Всі їхні матеріальні, духовні ресурси та зусилля були спря&

мовані на відродження та формування загальної національної

свідомості, що сприяло побудові української держави. 

Тому досить актуально в сучасних умовах розвитку національ&

ної освіти звернутись до культу січового стрілецтва і військово&

патріотичного виховання. Патріотизм і почуття любові до рідного

краю є основою духовної культури в межах психологічно&менталь&

ного, ціннісно&емоційного відчуття, що є важливим чинником у

формуванні громадянського суспільства в Україні.

ВИКОРИСТАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ТРАДИЦІЙ ЛИЦАРСТВА ТА КОЗАЦТВА

Складанівська Ірина Вікторівна
методист!викладач КІСКЗ імені св. кн. Ольги

Одним із напрямів вивчення історії культури України є вивчен&

ня традицій лицарства і козацтва. Так, основою виховання як ли&

царів, так і козаків, було уміння їздити верхи, фехтувати, стріляти

з лука, арбалету, полювати, а також навчатись іншій військовій пре&

мудрості. Духовні особи знайомили хлопців з основами грамоти та

християнського віровчення. Бажаючі отримати лицарське звання
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повинні були спочатку на нижчих військових ступенях довести

свою мужність, великодушність, чесність і доблесть та проявити се&

бе гідним такого високого звання, такої великої честі. 

В житті запорозької громади воєнна козацька педагогіка та

бойова і фізична підготовка займали окреме місце. Аналіз джерел та

літератури з історії козацтва наводить на те, що на Січі існував

культ фізичної досконалості. В січовій педагогіці головний акцент

ставився на неписані закони, які складали кодекси лицарської

честі.

Перебуваючи при дворах великих феодалів, лицарські сини

виконували обов’язки пажа (слуги), а після чотирнадцяти років

і зброєносця. Вони супроводжували свого сеньйора на лицарські

турніри, де подавали йому зброю. Зазвичай, статечний запорожець

теж мав джуру, який не тільки був його слугою, а й переймав воєнну

науку, ходив разом з «наказним батьком» у походи і здобував собі

право називатися запорожцем. Щодо особливостей фізичної

і воєнної підготовки, то в запорозькому війську не було звичаю

проводити систематичну муштру. Метою запорозької воєнної педа&

гогіки була підготовка лицаря, якому був під силу поєдинок з де&

кількома супротивниками і в різних ситуаціях. Також на Запорожжi

існував звичай, згідно з яким під час хрещення хлопців, що народи&

лися у запорозьких козаків, батько підсипав у купіль порох. Це ро&

билось для того, щоб загартувати козака змалку. 

Термін підготовки молодика не регламентувався. Кінець підго&

товки визначався наставниками — товаришами куреня і, на сам

перед, наказним батьком та курінним отаманом. У лицарів було

поіншому: дослужившись до посади зброєносця та перебуваючи

в цьому званні вже декілька років, відрізнившись відмінною по&

ведінкою, скромністю, мужністю і хоробрістю, парубок починав

просити про лицарське звання. Спочатку це було можливо у 14, 19,

20 років, але в XIII ст. посилилася тенденція надавати лицарство

при досягненні повноліття, тобто 21 року. Король, переконавшись

в хоробрості та інших доблестях молодого хлопця, призначав день

посвяти. Для цього обряду звичайно обиралися великі христи&

янські свята — Різдво, Пасха, Вознесіння, або ж дні оголошення

миру, перемир’я, коронації монарха, народження, хрещення або

весілля принців.

Ставлення козаків до посвяти було набагато простішим, ніж

у лицарів. По іншому і бути не могло. Досить розглянути лише
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становище лицаря та козака у суспільстві свого часу. Загартовуючи

себе і готуючи організм до ускладнень випробувань долі, козаки

влітку спали просто зоряного неба уявою і думкою сягалив невідомі

світи, прагнули проникнути в таємниці космосу. 

Вступивши у Січ, новачок ставав справжнім козаком лише тоді,

коли вивчав козацькі правила і вмів коритися кошовому отаманові,

старшині й цьому товариству. У стосунках між козаками брався до

уваги не вік, а час вступу. Та кожному, ким би він не був, звідки

й коли не прийшов на Запоріжжя, доступ у Січ був вільним за п’яти

умов:

 бути вільною і незалежною людиною,

 розмовляти українською мовою,

 присягнути на вірність російському цареві,

 сповідати православну віру,

 пройти певне навчання.

Друга умова вимагала, щоб прийнятий, якщо він був не русь&

ким, забув свою рідну мову й говорив козацькою, тобто українсь&

кою, цю вимоги ніколи і ніхто не порушував. За третьою умовою

прийняти в Січ повинен був присягнути вірно, незрадливо й до

кінця свого життя служити російському цареві, поклявшись в цьо&

му, церкві перед пристолом Божим. За четвертою умовою він мусив

неодмінно сповідати православну віру, визнавати її догмати, дотри&

муватися постів, знати символ віри й молитви; якщо він був като&

ликом, чи мусульманином, повинен був прийняти православ’я. За

п’ятою умовою той, хто вступав до січі повинен був спочатку при&

дивитися до військових порядків, вивчити прийоми січового лица&

рства, а вже потім записуватися в число випробуваних товаришів,

що могло бути не раніше, як за сім років. Той, хто приймав ці п’ять

умов, був вільним від будь&яких інших вимог: у нього не питали ні

посвідки, ні квитка, ні поруки: «того ні батьки, ні вітці не знали, та

й прадіди не чували».

Вступивши у Січ, новачок ставав справжнім козаком лише тоді,

коли вивчав козацькі правила, вмів коритися кошовому отаманові,

старшині й цьому товариству. У стосунках козаки брався до уваги

не вік, а час вступу. 

Було б доцільніше зупинитися на пишному обряді посвяти

у лицарі. Майбутній лицар, або новик (novice), декілька днів готу&

вався до обряду посвяти: дотримувався суворого посту і розкаював&

ся у своїх гріхах. Хлопець проводив у церкві всю ніч в молитвах.
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Священик благословляв меч і читав по&латині псалми та повчання.

Після закінчення цього обряду майбутнього лицаря відводили до

кімнати, де одягали на нього спочатку щось на зразок темної фу&

файки, на неї — вишиту золотом сорочку; потім кольчугу і, на&

решті, мантію, розшиту квітами та гербами лицаря. У такому парад&

ному костюмі новопосвячений вирушав туди, де король або якийсь

знаменитий лицар, прославлений своїми подвигами, повинен був

виконати обряд посвяти у церкві або в каплиці, іноді у залі або

в дворі замку. Після закінчення обідні церковнослужителі вносили

книгу лицарських законів, які кандидат і всі присутні повинні були

вислухати із великою увагою.

Такий був обряд посвячення у лицарі в мирний час при дворах

королів і принців. У військовий же час обряд посвячення у ли&

царське звання був набагато простішим; тут через ворога ніколи

було витрачати час на різні урочисті церемонії. Якщо який&небудь

король хотів подвоїти сили своєї армії, не збільшуючи числа ниж&

чих воїнів, то він створював лицарів. Посвячення здійснювалося

посеред табору до перемоги або після неї в укріпленні взятого в об&

логу міста. До плеча посвячуваного три рази торкалися мечем і про&

мовляли: «В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, і Святого Великому&

ченика Георгія посвячую тебе у лицарі». Подібне ведення справ

породжувало цілі мільйони героїв. Вплив пошани до героїв свого

часу був настільки могутнім, що одне вже звання спонукало воїна

перевершувати самого себе і робило з нього якусь надприродну

істоту.

Вивчення історичного матеріалу сучасними студентами допо&

може виховати їх на зразках героїчної минувшини, викликати по&

шану до наших предків та наслідувати їх традиції.

ДО ПИТАННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
СТРУКТУРИ ФАХІВЦЯ

Степаненко Л. М., 
ректор КІСКЗ ім. святої кн. Ольги, 
канд. пед. наук, професор

В Україні, як і в інших країнах світу, освіта визнана однією із

провідних галузей розвитку в цілому суспільства. Основні напрями

подальшого розвитку освіти в Україні визначено в основних дирек&
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тивних та нормативних документах: Конституції України, Законах

України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національній доктрині

розвитку освіти, постановах Кабінету Міністрів України.

Всіма вказаними вище документами зазначено, що основною

метою державної політики в галузі освіти є створення умов для роз&

витку особливості, її професійного становлення як фахівця на

перспективу. А це, в свою чергу, вимагає оновлення змісту освіти,

пошуку і впровадження інноваційних форм навчально&виховної,

науково&методичної роботи відповідно до демократичних ціннос&

тей та сучасних науково&технічних досягнень. 

Київський інститут соціальних та культурних зв’язків імені свя&

тої княгині Ольги — це молодий вищий навчальний заклад. Проте

професорсько&викладацький склад всі свої зусилля спрямовує на

визначення концепції організації навчально&виховного процесу, на

пошуки нових педагогічних технологій, урізноманітнення форм

навчання і виховання студентів, на поєднання навчальної, вихов&

ної, методичної та науково&дослідної роботи як необхідного комп&

лексу процесу моделювання фахівця соціальних і культурних

зв’язків.

Розробка моделей спеціаліста в останні роки набуває серйозної

уваги науковців з різних галузей знань. Так у педагогічних

дослідженнях модель (від лат. modulus) виступає у вигляді іде&

алізації об’єкта вивчення і будується на основі аналогії його сис&

темного вираження. Як форма наукового дослідження, модель

є узагальненням уявних образів, що замінює та відтворює структу&

ру та функції конкретного об’єкта педагогічного вивчення як сис&

теми у вигляді сукупності понять і схем. Модель відображає за&

гальні сторони явища у всіх його різноманітних та складних

властивостях. Моделювання створює підстави для наукового пе&

редбачення на основі традицій, досвіду, завдань та шляхів

розв’язання, а також аналізу педагогічної практики.

Створюючи концепцію про моделювання професійної структу&

ри фахівця соціальних і культурних зв’язків, в основу її ми поклали

сутність його діяльності, знання, здібності, вміння, досвід, навич&

ки, пов’язані з установкою та мотивами спеціаліста. 

Для цього важливо здійснювати: 

— аналіз виробничої діяльності фахівця;

— фіксація необхідних для фахівця знань, вмінь, навичок та

якостей;
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— інтенсифікація навчально&виховного процесу на основі ви&
мог до його змісту та організації.

Побудова моделі фахівця пов’язана з розробкою професійно&
кваліфікаційних характеристик, що передбачають творче спряму&
вання діяльності фахівця. 

Отже, викладачам треба більше уваги звертати на те, що нерідко
студенти&першокурсники ще не усвідомили своїх майбутніх
функцій щодо професіоналізму, майстерності, комунікативності.
Тому перед педагогами вищого навчального закладу стоїть завдан&
ня виробити адекватне розуміння і прийняття студентами мети зав&
дань професійної діяльності, наявності у них професійних мотивів,
інтересів, схильностей, настанов щодо обраної професії.

МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ШКОЛИ МАЙБУТНЬОГО: СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ

Пузіков Д. О.
старший викладач кафедри соціальної роботи
Інституту соціальних технологій Університету «Україна», м. Київ

Одним з найбільш важливих завдань моделювання школи май&

бутнього є визначення її оптимальної структури, адекватної як ви&

могам інноваційного розвитку та функціонування (освітньої діяль&

ності) загальноосвітнього навчального закладу.

У першу чергу, необхідно диференціювати структури, пород&

жені процесом моделювання інноваційного розвитку школи май&

бутнього. Аналіз моделювання інноваційного розвитку школи

майбутнього дозволяє виділити щонайменше три структури, безпо&

середньо пов’язані з цим процесом:

— по&перше, це структура (логічна послідовність етапів

здійснення) самого процесу моделювання школи майбутнього;

— по&друге, це структура моделі інноваційного розвитку загаль&

ноосвітнього навчального закладу, яка передбачає динамічний

(процес інноваційного розвитку школи) та статичний (орга&

нізаційна структура школи на кожному етапі розвитку) виміри; 

— по&третє, це організаційна структура, школи майбутнього,

яка має бути відображена у її інваріантній моделі.

Предметом цього дискурсу є інваріантна організаційна структу&

ра моделі школи майбутнього, яка враховуватиме її функціональне

призначення.
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Організаційна структура школи майбутнього має формуватися
відповідно до її функцій. Необхідно уникати становища, коли
окремі функції школи, які мають актуальний характер, формально
не закріплені за жодним з її структурних підрозділів. Ще більш
неприпустимою є ситуація, коли певний структурний підрозділ
існуватиме без достатньої та необхідної для цього причини, тобто
закріпленої за ним функції. Функціональна невизначеність веде до
бездіяльності або, ще гірше, до прагнення чинити перешкоди
функціонуванню інших підрозділів та педагогічних працівників.

Необхідно чітко диференціювати структуру ступенів середньої
школи (які відображають рівні середньої освіти: початкова, основ&
на, повна, абітура тощо) та структуру школи як освітньої організації
(органи управління, структурні підрозділи). Ступені накладають
свій відбиток на організаційну структуру (наприклад, наявність
методичного об’єднання (кафедри) вчителів початкових класів).
Однак рівнева структура не впливатиме на усі компоненти
організаційної структури школи, більшість з яких матиме надрівне&
вий характер. Тому організаційна структура — це пріоритет моде&
лювання школи.

Найбільш важливим компонентом організаційної структури
школи майбутнього залишиться освітній компонент (включатиме
методичні об’єднання вчителів, інформаційно&освітній центр,
центр додаткової освіти, центр життєвої та соціальної практики та
ін.). Оскільки головною функцією загальноосвітнього навчального
закладу було і буде надання якісної середньої освіти, то цей компо&
нент визначатиме головні параметри організаційної структури
школи, бути системотвірним.

Другим великим компонентом структури школи майбутнього
буде виховний, який системно організовуватиме та здійснюватиме
її виховну роботу.

Третім компонентом стане компонент професійної освіти, який
забезпечуватиме інтеграцію середньої та початкової професійної
освіти.

Останній, четвертий компонент, це соціальна служба, яка, се&
ред іншого, візьме на себе функцію організації соціального партне&
рства школи.

Вже давно зрозуміло, що рівень соціального захисту та соціаль&
ного обслуговування учнів загальноосвітніх шкіл не відповідає їх
законним потребам. Водночас, ця проблема не може бути виріше&
на лише зусиллями соціально&психологічної служби школи. Пос&
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тає нагальна потреба у створенні шкільних соціальних служб, які
б поєднали психолого&педагогічну, соціально&педагогічну, соціаль&
но&правову та ряд інших напрямків соціальної роботи у загально&
освітньому навчальному закладі.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ДО ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

СТАРШОКЛАСНИКІВ: ДИДАКТИЧНІ 
ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

Пузіков Д. О.
старший викладач кафедри соціальної роботи
Інституту соціальних технологій Університету «Україна», м. Київ

Актуальність проблеми розвитку життєвої компетентності учнів

загальноосвітніх навчальних закладів породжує активні пошуки

шляхів її розв’язання, створення необхідних нормативно&право&

вих, методичних, організаційних, кадрових та матеріально&

технічних умов. Одним з ключових напрямків вирішення цієї проб&

леми є підготовка до формування життєвої компетентності

майбутніх вчителів, в першу чергу — вчителів&предметників.

Водночас, забезпечення підготовки студентів різних педа&

гогічних спеціальностей до формування життєвої компетентності

учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів вимагає

вирішення ряду важливих дидактичних та методичних питань.

По&перше, постає проблема визначення конкретних цілей та

завдань навчання майбутніх вчителів, пов’язаних з процесом вище&

зазначеної підготовки. І тут, серед цілей навчання майбутніх педа&

гогів, можуть бути поставлені розвиток життєвої компетентності

майбутнього вчителя, формування у нього конкретних життєвих

компетенцій та ін.

По&друге, постає проблема визначення та відображення системи

компетенцій щодо формування життєвої компетентності учнів,

пов’язаних з ними знань, умінь, навичок у змісті освіти майбутніх

педагогів. Компетенції (та пов’язані з ними знання, уміння, навич&

ки) мають бути чітко описані та зафіксовані в документах, які визна&

чають зміст вищої освіти (галузевих стандартах вищої освіти:

освітньо&кваліфікаційних характеристиках та освітньо&професійних

програмах; навчальних планах та програмах тощо).
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По&третє, важливим є питання методів та організаційних форм

підготовки майбутніх вчителів. Вербальні методи та традиційні

аудиторні форми організації навчання студентів не матимуть

належної ефективності в організації та здійсненні підготовки сту&

дентів до формування життєвої компетентності учнів; наголос має

бути зроблено на методах проблемного навчання, студентських

проектах, тренінгах, дидактичних іграх тощо. Має здійснюватися

робота в студентських групах та мікрогрупах, самостійна робота

(у т.ч. дослідницького характеру). Підготовка до формування

життєвої компетентності учнів має охопити усі найважливіші фор&

ми підготовки студента: аудиторну та самостійну роботу, практичну

підготовку, студентську науково&дослідну роботу.

Важливо розробити, апробувати та впровадити ефективні засо&

би навчання, які б відповідали змісту та методам підготовки май&

бутніх вчителів до формування життєвої компетентності учнів. Мо&

ва йде про навчально&методичну літературу (підручники та

навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні рекомендації,

хрестоматії, словники та довідники), засоби унаочнення (посібни&

ки статичної та динамічної проекції), застосування комп’ютерної

техніки та відповідного програмного забезпечення, інформаційно&

комунікаційних ресурсів мережі Інтернет.

Постане проблема адаптації методів навчального контролю до

особливостей навчальних результатів підготовки (стану готовності)

майбутніх вчителів до формування життєвої компетентності учнів.

Рівень готовності не можна виміряти лише тестами навчальних до&

сягнень, знадобиться спеціальний інструментарій (у т. ч. психоло&

го&педагогічний).

Надзвичайно важливими є методичний аспект підготовки сту&

дентів педагогічних спеціальностей до формування життєвої ком&

петентності старшокласників. Якщо дидактичний аспект підготов&

ки виділяє загальне та закономірне у цьому процесі, то методичний

має враховувати специфіку методик викладання відповідних нав&

чальних предметів, з якими пов’язана спеціальність студентів. Різні

навчальні предмети матимуть особливе методичне наповнення

формування життєвої компетентності учнів: свої цілі, зміст, спе&

цифічні методи та засоби здійснення цього процесу.
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ДОСВІД РОБОТИ З ЛЮДЬМИ 
З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ 

В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ

Березовська Людмила Іванівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
соціальної педагогіки Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника
м. Івано!Франківськ, вул. Героїв УПА 4/94
e!mail: lydunya@qmail.com.ua

Проблема соціального захисту людей з особливими потребами

є особливо актуальною і потребує реформування та вдосконалення.

Україні, як державі, яка прагне до вступу у Євросоюз, слід вра&

ховувати кращий зарубіжний досвід провідних країн світу у галузі

соціальної політики. Це дасть змогу розв’язати ряд питань, які сто&

суються вирішення проблеми надання освіти, працевлаштування,

інтеграції інвалідів у навколишнє середовище та реалізації своїх

можливостей та здібностей. 

Так, система освіти у США спрямована на допомогу в навчанні

та вихованні людей з обмеженими можливостями. Навчання

здійснюється не в спеціалізованих закладах, так як в Україні,

а в звичайних школах, що і полегшує інтеграцію дітей в соціум. 

Студенти ВНЗ отримують матеріальну допомогу з боку держа&

ви. Держава покриває витрати на сурдоперекладачів, начитувачів,

записувачів, а також транспорт та інше необхідне обладнання для

навчання та пересування. 

У Німеччині в багатьох університетах функціонують спеціально

створені Центри по роботі зі студентами з особливими потребами.

У них виявляють рівень готовності знань студентів, допомагають

визначитись щодо вибору спеціальності, інформують про індивіду&

альні технічні засоби навчання, допомагають інтегруватись у групу

та колектив. Здійснюється виплата допомоги на дітей&інвалідів. 

У Швеції для бажаючих здобути вищу освіту створені належні

умови для навчання. Університети оснащені спеціально обладна&

ними під’їзними шляхами, ліфтами з широкими дверними прохо&

дами. Аудиторії обладнані необхідною побутовою технікою: апара&

ти для роботи з аудіопідручниками, комп’ютерні програми для

аудіообробки друкованого тексту. 
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У Шотландії соціальні послуги для людей з фізичними і розумо&

вими вадами надаються департаментом соціальної роботи місцевої

влади та волонтерськими організаціями. Їх завдання полягає в до&

помозі цим людям вести повноцінне життя наближено до суспі&

льства та людей. 

У Франції поняття «інвалід» сприймається як «особа із злегка

пониженою здатністю адаптації».

Працевлаштуванням інвалідів займається державна служба зай&

нятості, а також є центри зайнятості для інвалідів, які забезпечують

їх спеціалізованими робочими місцями. 

В цілому у Франції існує понад 1400 спеціалізованих установ

для інвалідів, де зайнято 120 тисяч інвалідів. Провідним напрямком

працевлаштування людей з фізичними вадами є надомна форма ро&

боти та підприємницька діяльність. 

В провідних європейських країнах більше половини з числа ба&

жаючих працювати забезпечуються робочими місцями. 

У Польщі для людей з особливими потребами створені

спеціалізовані та інтегровані навчальні заклади для надання вищої

та професійної освіти. 

В Україні проблема навчання дітей з особливими потребами

є досить актуальною. Єдиний ВНЗ, який забезпечений всіма не&

обхідними сучасними матеріалами для безбар’єрного пересування

та навчання студентів з особливими потребами — Університет «Ук&

раїна». Спеціально обладнані корпуси, навчальні аудиторії, створе&

ний електронний бібліотечний фонд та робочі місця дають змогу

студентам відчути себе повносправними особистостями. 

Що стосується працевлаштування інвалідів в Україні, то слід

відмітити, що далеко не всі підприємці погоджуються брати на ро&

боту таких осіб. Для стимулювання роботодавців, на державному

рівні, доцільно, запровадити такі стимулюючі заходи, як: зменшен&

ня податкових витрат; надання грошових дотацій підприємцям,

відзначення нагородами, преміями, тих роботодавців, які переви&

конали нормативи встановлені державою і забезпечили належні

умови праці, залучення засобів масової інформації для інформу&

вання громадськості та ін.

Таким чином, соціальна політика України, спрямована на за&

безпечення належних умов для повноцінного життя інвалідів, про&

те, потрібно докласти ще багато зусиль, щоб вона запрацювала на

належному рівні. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 

З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ 

Жук Валентина Володимирівна
Інститут спеціальної педагогіки АПН України
02098, м. Київ, вул. Берлінського, 9. тел.: 440!42!92
e!mail: surdolab@ukr.net

Сучасне ставлення до дітей з порушеннями слуху — результат

тривалої еволюції поглядів на природу порушень слуху та можли&

вості їхнього розвитку та самореалізації у суспільному житті.

Людство пройшло тривалий шлях від неприйняття до інтеграції, від

агресивного до партнерського ставлення до таких людей.

У кінці двадцятого століття у західноєвропейських державах

соціальна парадигма, згідно якої суспільство складається з «пов&

ноцінної більшості„ і «неповноцінної меншості» поступово

змінюється на усвідомлення того, що суспільство — це єдина спіль&

нота. Починає розповсюджуватися ідеологія неприпустимості

соціального маркування за будь&якою ознакою, в тому числі за ста&

ном слуху. У багатьох країнах такий підхід фіксується законодавчо:

у 1969 році в Данії, у 1975 році в США, у 1977 році в Італії, 1981 році

у Великобританії, у 1990 році в Іспанії, у 1993 році в Австрії, у 1993

році у Польщі. 

На тлі нового підходу починається перебудова системи спе&

ціальної освіти. У багатьох країнах спеціальні школи для дітей з по&

рушеннями слуху зазнають перепрофілювання, стають осередками

навчально&методичних та кадрових ресурсів для інтегрованого та

інклюзивного навчання дітей з порушеннями слуху. Збільшується

кількість спеціальних класів та груп для дітей з порушеннями слуху

у загальноосвітніх навчальних закладах. 
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Розробляються і впроваджуються у практику різні системи

спеціального педагогічного супроводу дітей з порушеннями слуху,

які навчаються у загальноосвітніх закладах. Серед них велику попу&

лярність отримали програма «Порторозька модель» (Словенія), яка

включає заходи з дітьми, їхніми сім’ями, (не лише з батьками,

а й з братами, сестрами, іншими близькими) і оточуючими (а саме,

учителями, лікарями) /3/; система універсальної верботональної

методики слухання «Audition» («СУВАГ») або верботональний

метод реабілітації дітей з порушенням слуху Петера Губеріни (Хор&

ватія), яка передбачає підготовку дітей з порушеннями слуху до

навчання у загальноосвітніх закладах та спеціальну допомогу дітям,

які вже перебувають у середовищі чуючи /2/.

На зміну інтегрованому навчанню, яке передбачає пристосу&

вання дитини до умов загальноосвітнього закладу, з часом прихо&

дить інклюзивне, яке характеризується наданням повного спектру

освітніх і корекційних послуг дітям з порушеннями слуху безпосе&

редньо у регіональних дитячих садках та школах. Спеціальна і за&

гальна освіта об’єднуються в єдину систему, в якій забезпечується

задоволення соціальних і навчальних потреб через індивідуалізацію

навчання, кадрове та технічне забезпечення. 

Збільшується чисельність дітей з порушеннями слуху, які навча&

ються у «змішаних» колективах. Так у Швеції вона складає 100%,

у Канаді — 95%, у США — 80%, в Ірландії — 68%. Набуло визнан&

ня сумісне навчання дітей з порушеннями слуху і без них в Угор&

щині, Франції, Іспанії, Бельгії, Фінляндії та ін. країнах /1/.

Науковці різних країн визнають інклюзивну форму навчання

дітей з порушеннями слуху прогресивною, а поступ до її впровад&

ження розглядають як основну стратегію розвитку освіти дітей цієї

категорії.
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На сучасному етапі навчання у вищій школі постійно зростає

обсяг інформації, яку потрібно засвоїти студентам. Аудиторного ча&

су для цього недостатньо і тому необхідно використовувати нові

методи навчання із застосуванням комп’ютерних технологій.

Доцільно запропонувати студентам самостійно опрацьовувати ок&

ремі питання. Лише постійна самостійна робота може сформувати

потужний інтелект особистості. В основі самостійної навчальної

діяльності студента лежать глибокі мотивізаційні сили, які приму&

шують особистість безпосередньо вдосконалювати свої знання.

Студент має оволодіти такою сумою знань і вмінь, які б дали

змогу заявити про себе як професіонала.

Під час самостійної діяльності студенти можуть використовува&

ти такі прийоми і методи: 1)заучування певної інформації; 2)оп&

рацьовування літературних джерел; 3)проводити дослідницьку і по&

шукову роботу; 4)проводити віртуальні експерименти для

спостереження за певними явищами і закономірностями.

Нами запропоновано використання комп’ютерної техніки для

вивчення деяких явищ з фізики. Робота буде проводитись віртуаль&

но. Наведемо приклад проведення віртуально&розрахункової екс&

периментальної роботи з використанням комп’ютерних технологій

(ВРЕР).
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На першому етапі необхідно чітко окреслити об’єм матеріалу

для самостійного опрацьовування. Студентам надати список реко&

мендованої літератури і контрольні питання. Необхідною умовою

якісного засвоєння є проведення консультацій.

Роботу слід починати з ретельного відбору експериментальних

завдань.

Перевірку ступеня засвоєння початкових знань перевіряти

контрольними запитаннями, які можливо дистанційно формулю&

вати таким чином, щоб встановити ступінь розуміння студентом

фізичної суті явищ, перевірити знання основних співвідношень,

законів, означень, одиниць вимірювання. Всі параметри, що вхо&

дять у програмне забезпечення, повинні бути ретельно відкориго&

вані та індивідуально підібрані. Під час перевірки необхідно звер&

нути увагу на такі основні аспекти: а) робота проводиться

індивідуально з кожним студентом з використанням комп’ютерної

техніки; б) можна в ході роботи пояснити питання не даючи на ньо&

го відповіді; в) обов’язково визначити мінімальний об’єм відповіді

і кількість балів за кожну відповідь.

До них необхідно написати програму. Віртуально провести екс&

перимент за допомогою комп’ютера та одержати відповідні резуль&

тати, які ввести в програму. Провести обчислення вирахувати по&

хибки. Побудувати графік при необхідності.

Запропонуємо як приклад віртуальну роботу по перевірці зміни

об’єму (V) і паралельно зміни довжини (l) від температури (t), тоб&

то перевірити закономірність (1) і (2)

Цю роботу можна виконувати в послідовності (1) &> (2) або 

(2) &> (1). Окремо слід обґрунтувати одержані результати і побуду&

вати два графіка. В координатах V–t, l–t .

Запропонована нами комп’ютерна програма видає числові зна&

чення довжини та об’єму при зміні температури на 1 С. Тут відра&

зу наводиться наочна модель зміни об’єму і довжини тіла. Числові

дані виводяться в інтерактивному режимі зручному для зчитування

і подальшого опрацювання.

Попередню оцінку в процентному співвідношенні виставляє

комп’ютер.

Внаслідок використання запропонованої схеми для вивчення

окремих теоретичних питань з курсу «Фізика» і технічних дис&

циплін у ВУЗі слід визначити, що відбувається поглиблене застосу&

вання теоретичного матеріалу та розуміння фізичного явища.

( )0 1l l t= +b( )0 1V V t= +a
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Запропонована схема самостійного засвоєння матеріалу може

змінюватись за бажанням викладача в залежності від умінь і нави&

чок студентів.

ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ — 
ПОВНОЦІННА СКЛАДОВА НАШОГО СУСПІЛЬСТВА

Савчинська Оксана Володимирівна
Дубенська філія ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»
м. Дубно, вул. Шевченка, 14, rivne_rcde@meta.ua

Тисячі українців в нашій державі не можуть отримати вищу

освіту, а часто навіть і середню, бо вони — інваліди. Хоча в 53 статті

Конституції України зазначено, що право на освіту має кожен [1],

і в якій не зазначено, що дитина з особливими потребами на це

права не має. Тому ця проблема стала метою нашого дослідження.

Питання, що постають перед нами: чому ж дітям з особливими по&

требами важко реалізувати себе в житті, чому вони почувають себе

неповноцінними?

Першою причиною є те, що від них відвертається держава. Адже

Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» та інші

нормативно&правові акти лише про ці проблеми пишуть. Державна

політика дбає про таких людей, але все ж таки недостатньо. І навіть

в Наказі Міністерства освіти і науки України «Про затвердження

умов прийому до вищих навчальних закладів України», в якому

визначено, що громадяни України мають право на безоплатну освіту

в усіх державних та комунальних навчальних закладах незалежно від

статі, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин, їм га&

рантується здобуття на конкурсній основі вищої освіти всіх

освітньо&кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах за

кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів[4]

ще раз переконує, що законодавство існує лише на папері. Зміст цих

документів держава відносить на задній план, а впершу чергу,

вирішує питання, хто ж займе крісла тих, де можна добре «поживи&

тися». Справді, це так. Чому ніхто не шукає причин, а саме через що

народжується така велика кількість хворих дітей? Ніхто не говорить

про те, що в нас катастрофічна ситуація із екологічною небезпекою,

що є першочерговою загрозою для новонародженої дитини. За
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таких обставин і відбувається формування незахищеної особистості

та її світогляду. Ось чому найбільша відповідальність за цих дітей

лягає на батьків, а в свою чергу — на педагогів. Адже педагог, який

працює з такими дітьми повинен вміти визначити стосунки дитини

з оточенням, їх характер та навчитися впливати на них. Цим дітям

важко, але для чого тоді ж держава, рідні, вчителі&наставники та

врешті&решт ми?

Об’єктом особливої уваги з боку держави, як наголошується

в Конвенції про права дитини, мають буди діти, що живуть у важ&

ких соціальних умовах. До таких  належать: діти&сироти; діти, що

залишаються без піклування батьків; діти&інваліди; діти&жертви

екологічних катастроф та інші. Кожна з цих вище названих кате&

горій потребує особливої уваги і диференційованого підходу щодо

форм захисту та розвитку такої частини суспільства. То чому ж від

них відвертається суспільство? Іноді добре слово, підтримка мо&

жуть дати сенс для життя. Виникає питання: чому ж ми цього не ро&

бимо? Напевне через те, що ми всі здорові, але ж ніхто не знає, що

буде завтра, що чекає кожного із нас?

Ми бачимо, що проблема інвалідності у нашому суспільстві не

нова і її не потрібно уникати, адже вона не зникне. Люди, які

постійно над нею працюють проходять складний шлях для того,

щоб хоч якось полегшити життя таким дітям, дати їм можливість

зрозуміти, що вони повноцінна складова нашого суспільства. Адже

це проблема не однієї особи, а суспільства в цілому. Бо повноцінне

життя кожної особистості можливе лише тоді, коли вона не відчуває

ніяких обмежень, заборон. Це частинка нашого суспільства, яка за&

слуговує на більші привілеї в житті, ніж ми. Ось чому перед кожним

із нас постає завдання різнобічної допомоги тим, хто її потребує.
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СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 

ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ

Калінічева Галина Іванівна
кафедра державного управління та політики зайнятості
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
03038, Київ, вул. Нововокзальна, 17. Тел (044) 528!41!52
e!mail: kaligali@ukr.net, kaligali@rambler.ru

Наслідки глобальної фінансової й економічної кризи дедалі

більше актуалізують проблему піднесення ролі вищої освіти та за&

безпечення її якості. В інтегрованому освітньому середовищі кон&

курентоспроможність, визнання та забезпечення якості тісно

пов’язані між собою, оскільки якість і ефективність вважаються

провідними критеріями визначення суспільно&економічної значу&

щості вищої освіти. 

Якщо ефективність здебільшого розглядається як економічна

або економіко&управлінська категорія, то поняття якості включає,

поряд з економічними, соціальні, пізнавальні та культурні аспекти

освіти. Фактично, якість — це інтегральна характеристика

освітньої діяльності та її результатів, що охоплює всі аспекти діяль&

ності вищого навчального закладу. Системою якості фахівці вважа&

ють сукупність організаційної структури, методик, процесів і ре&

сурсів, необхідних для здійснення управління якістю.

Постановка та початок розв’язання проблеми забезпечення

європейської якості вищої освіти хронологічно співпадають з ос&

новними етапами інтеграції західноєвропейських країн. Починаю&

чи з 1997 року набуває конкретних обрисів спільна діяльність щодо

забезпечення європейської якості вищої освіти: відбувається деце&

нтралізація державного управління вузами: частина функцій та

повноважень передається з центру в регіони, від міністерств до

вузів та громадських об’єднань, розширюється автономія універси&

тетів та вузівське самоуправління.

У 2000 році була створена Європейська мережа гарантії якості

у вищій освіті (European Network for Quality Assurance in Higher

Education — ENQA), яка спільно з громадськими академічними

організаціями розробила стандарти, процедури та рекомендації із
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забезпечення якості — European quality assurance standards and

guidelines (ESG). Ухвалені на Бергенській конференції 2005 року,

ESG закладали єдині вимоги щодо забезпечення якості освіти

в зоні європейського освітнього простору. Європейські стандарти

і рекомендації складаються з трьох частин і пропонують три групи

стандартів: 1) внутрішнього забезпечення якості у вищих навчаль&

них закладах; 2) зовнішнього забезпечення якості вищої освіти;

3) забезпечення якості у діяльності агенцій із зовнішнього забезпе&

чення якості. Заключним етапом формування європейської систе&

ми забезпечення якості вищої освіти можна вважати створення

4 березня 2008 року в Брюсселі Європейського реєстру забезпечен&

ня якості (European Register of Quality Assurance, EQAR).

Запроваджена в українських вузах система внутрішнього забез&

печення якості освіти реалізується через процедури ліцензування

і акредитації. Ця система контролю здійснюється через самооціню&

вання діяльності вищого навчального закладу за певними

кількісними та якісними критеріями, визначеними стандартами

вищої освіти. Зовнішнє експертне оцінювання діяльності вищого

навчального закладу в Україні знаходиться на стадії проведення за&

ходів щодо адаптації національної системи забезпечення якості до

стандартів і рекомендацій із забезпечення якості в Європейському

просторі вищої освіти. Однак маємо констатувати, що нині в Ук&

раїні відсутні незалежні агенції із забезпечення якості та не існує

жодної сертифікованої державою системи якості в галузі

національної вищої освіти. Тому доцільним, на наш погляд, є поси&

лення уваги до таких напрямків роботи, як створення систем якості

освіти різних рівнів, розробка систем менеджменту якості та ство&

рення незалежних агентств з гарантування якості вищої освіти. 

Відповідно до перспективних планів Болонського процесу на

2010–2020 роки, в Європі має бути гарантована якість вищої освіти

згідно з загальноприйнятими стандартами, реалізація яких має

спиратись на Європейську систему забезпечення якості. Проекція

цих планів на вітчизняну систему вищої освіти полягає в необ&

хідності проведення низки заходів, спрямованих на вдосконалення

існуючої системи якості вищої освіти. Так, нині є потреба в роз&

робці національної системи (рамки) кваліфікації вищої освіти; зап&

ровадженні нової інституційної структури, трьохциклової системи,

нових напрямків підготовки фахівців з вищою освітою; запровад&
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женні з 2009–2010 навчального року нової ECTS (Європейської

кредитно&трансферної системи, що прийнята ЄС в жовтні 2008 р.)

та єдиної для всіх українських ВНЗ національної системи оціню&

вання навчальних досягнень студентів; розвитку програм навчання

відповідно до вимог Болонського процесу; впровадженні додатку

до диплома європейського зразка; створенні національних агенцій

забезпечення якості вищої освіти відповідно до стандартів і реко&

мендацій Європейської мережі забезпечення якості (ENQA) та їх

приєднання до Європейського реєстру забезпечення якості

(EQAR); розвитку системи рейтингів відповідно до Берлінських

принципів ранжування ВНЗ; зростанні національної та міжнарод&

ної мобільності студентів та викладачів; розробці та впровадженні

системи професійних стандартів як основи для модернізації дер&

жавних освітніх стандартів.

У зв’язку з вищевикладеним, ми схиляємось до думки, що є не&

обхідність у виробленні кожним університетом власної ор&

ганізаційної моделі якості освіти, яка дозволить створювати та роз&

вивати стійкі конкурентні переваги (кращі навчальні програми,

створення наукових знань, партнерство з бізнесом тощо).

Вищенаведена інформація дає підстави для висновку, що систе&

ма вищої освіти України мусить іти шляхом взаємного наближення

власних напрацювань та новітнього європейського досвіду в пи&

танні вироблення чітких стандартів якісної освіти. Досягнення

очікуваних результатів в процесі модернізації національної системи

вищої освіти вимагає постійного зосередження уваги на забезпе&

ченні її високої якості. Тому тісна співпраця з європейською мере&

жею з гарантування якості у вищій освіті, яка сьогодні виступає ос&

новним виразником освітніх прагнень європейської спільноти, має

надати якісно нового виміру інноваційним зрушенням у вітчиз&

няній системі вищої освіти.

ОСНОВНА МЕТА ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ 
ЗІ СТУДЕНТАМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Якимчук А. П.
старший викладач ЖЕГІ ВНЗ Університет «Україна»

Відомо також, що люди з особливими потребами — це категорія

людей, є найбільш вразливими і певною мірою ізольованими від
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суспільства, тому вони позбавлені можливості жити повноцінним

життям у відкритому середовищі, що ніяк не задовольняє їх особ&

ливі потреби, зокрема потребу у спілкуванні. 

Згідно з теорією ієрархічності потреб Абрахама Маслоу, найви&

щою потребою людини є потреба у самоактуалізації, але задоволь&

нити її вона може тільки після задоволення нижчих за ієрархією

потреб, а саме, фізіологічних потреб, потреби у захисті, належності

до певної групи і потреби у любові. На нашу думку, позааудиторна

діяльність відіграє важливу роль у задоволенні саме цих потреб,

крім, мабуть, фізіологічних. 

Так, наприклад, потребу у захисті студенти задовольняють зав&

дяки інституту тьюторства, який з успіхом функціонує в універси&

теті. Його суть полягає в тому, що студенти старших курсів допома&

гають новачкам адаптуватися до нових умов більш дорослого та

самостійного життя і до нових соціальних ролей, вчать їх виходити

із конфліктних ситуацій і просто захищають, якщо ситуація того

вимагає. Дуже важливо, що і серед тьюторів є студенти з особливи&

ми потребами. 

Позааудиторна робота допомагає студентам з інвалідністю

задовольнити як потребу у належності до групи, так і потребу, якщо

і не у любові, то у повазі з боку однолітків, оскільки саме ця проб&

лема — проблема у визнанні, у близьких стосунках не завжди задо&

вольняється у студентів з особливими потребами, спричиняючи

негативні переживання та бажання позбутися дискомфорту.

Актуальною проблемою для молодих людей з особливими пот&

ребами є так званий дозвіллєвий та комунікативний вакуум. Саме

тому залучення студентів з інвалідністю до позааудиторної діяль&

ності виконує декілька важливих функцій — урізноманітнення

видів діяльності, розширення кола спілкування, організація

змістовного дозвілля, відпочинку, розвиток творчих здібностей,

естетичних смаків та уподобань студентів, що призводить до підви&

щення самооцінки, самовпевненості, відновлення чи поліпшення

психологічного стану, самопочуття; відкриття людиною в собі

нових якостей характеру; поліпшення настрою; позбавлення нега&

тивних рис характеру, емоцій, переживань — таких, як агресія, за&

комплексованість, розпач, страх; максимальне позбавлення психо&

логічних і фізичних проблем; поштовх у прояві своїх здібностей,

переключення уваги людини&інваліда з фізичного каліцтва на її

здібності, що, в свою чергу, веде до розширення можливостей само&
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реалізації студентів, їх соціалізації, включення до колективу од&

нолітків через позааудиторну діяльність. 

Досвід показує, що спочатку студенти з особливими потребами

не прагнуть включатися в позааудитурну діяльність, але потім ро&

зуміють її важливість для себе і часто самі стають ініціаторами тих

чи інших заходів. Адже ці свята допомагають їм розкрити їх при&

родній потенціал, про який вони могли і не здогадуватись. Завдяки

таким видам діяльності вони позиціонують себе у новому статусі —

статусі лідера для певного кола людей, що займаються певною за&

гальною справою. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ 
У ПРОЦЕСІ ПРОХОДЖЕННЯ СТУДЕНТАМИ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
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Забезпечення загального гармонійного розвитку дитини — одне

із основних завдань, поставлених перед початковою школою.

Розв’язання забезпечення загального гармонійного розвитку дити&

ни потребує насамперед до професійно&педагогічної підготовки

вчителя та нових теоретичних підходів до визначення змісту, тобто

програмового забезпечення навчального процесу, до розробки но&

вих технологій навчання. Загальними теоретичними засадами ви&

значення нового змісту шкільної та вищої школи при викладанні

фундаментальних, професійно&орієнтованих дисциплін протягом

проходження педагогічної практики є широке застосування нових

інформаційних технологій: гуманізації, диференціації, інтеграції. 
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Одним із важливих факторів впливу на реалізацію триєдиної

освітньої мети є діяльність особистості. У процесі діяльності відбу&

вається всебічний і цілісний розвиток особистості людини, фор&

мується її ставлення до навколишнього світу. Активність у навчанні

дозволяє швидше й успішніше оволодівати соціальним досвідом,

розвиває комунікативні здібності, формує ставлення до оточуючої

дійсності. 

З метою підвищення рівня ефективності діяльності школярів,

розвитку їх творчих здібностей, оптимізації процесу засвоєння

знань, удосконалення навчально&виховного процесу у наш час

проводять інтегрування різнопредметних знань у початковій ланці

освіти, оскільки саме для молодших школярів властиве цілісне

сприйняття навколишнього світу без усвідомлення їх істотних

ознак. Педагогічна діяльність учителя полягає у тому, щоб здійсню&

вати управління активною і свідомою діяльністю учнів, спрямова&

ною на засвоєння навчального матеріалу. 

Однією з актуальних проблем діяльності вищої педагогічної

школи є проблема підвищення якості підготовки майбутніх учи&

телів, здатних до активної творчої діяльності в різних галузях гро&

мадського та суспільного життя, постійного професійного зростан&

ня, самовдосконалення..

Педагогічна практика є складовою частиною навчально&вихов&

ного процесу. Вона забезпечує поєднання теоретичної підготовки

майбутніх учителів з їх практичною діяльністю, сприяє формуван&

ню творчого ставлення до педагогічної праці, визначає ступінь про&

фесійної здатності та рівень педагогічної свідомості. У процесі пе&

дагогічної практики студенти набувають професійних умінь,

визначають мету виховання у відповідності з рівнем вихованості

учнів, виробляють стратегію навчально&виховного процесу на ос&

нові педагогічної діагностики та прогнозування, використовують

різні форми і методи навчально&виховного процесу, аналізують,

узагальнюють та корегують його.

На сучасному етапі, насамперед, потребує вдосконалення про&

цес формування готовності майбутніх учителів до педагогічної

діяльності, наближення їх до умов роботи у школі. Для підвищення

ефективності реалізації поставленого завдання, на нашу думку,

необхідно інтегрувати всі компоненти педагогічної діяльності саме

у процесі проходження студентами педагогічної практики. Доціль&

ним є інтегрування педагогічних дисциплін з проходженням педа&
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гогічної практики на основі системного підходу. Проходження

різних видів педпрактики супроводжується інтегрованим курсом

«Педагогіка».

Таким чином, актуальність і складність ефективного здійснен&

ня професійно&педагогічної підготовки майбутніх учителів почат&

кових класів потребують комплексного підходу у пошуках найоп&

тимальніших варіантів успішного розв’язання цієї проблеми,

консолідації зусиль науковців та викладачів педагогічних навчаль&

них закладів. При цьому доцільно запроваджувати інтегрований

підхід до реалізації студентами різних видів діяльності під час про&

ходження ними педагогічної практики.

САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ОСНОВНА ФОРМА 
СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ

Машовець М. П. 
заслужений працівник культури України, к. філос. н., доцент, 
Університет «Україна», кафедра суспільно!політичних наук, 
глобалістики та соціальних комунікацій

ХХІ століття — нелегкий історичний період переходу до
постпромислової стадії розвитку суспільства, що висуває нові ви&
моги до фахівців будь&якої галузі, надаючи пріоритетного значення
таким особистим якостям як: уміння нестандартно, аналітично
мислити, творчо працювати, прагнення поновлювати знання, роз&
вивати комунікативні навички тощо. Більшість цих якостей закла&
дається і формується у навчальному процесі. Тому успішність
матеріалізації означених ідей залежить від освітнього рівня май&
бутніх фахівців і перш за все індивідуальної освітньої траєкторії —
персонального шляху реалізації особистісного потенціалу тих, хто
навчається. Особистісний потенціал студента ми розуміємо як
сукупність його здібностей: оргдіяльнісних, пізнавальних, творчих,
комунікативних тощо. 

Саме тому нові завдання системи освіти спонукають до пошу&
кової технології навчання і по&новому замислитись про реальне
і продуктивне підвищення рівня самостійної роботи студентів під
керівництвом викладача. Нескладний за формулюванням термін
«самостійна робота» створює враження легкості та однозначності
в розумінні його сутності. Разом із тим звернення до нього
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в науковій і методичній літературі та освітній практиці потребує
відповідного уточнення та пояснення змісту. Під самостійною
роботою ми розуміємо різні види індивідуальної та колективної
навчальної діяльності, яку виконують на аудиторних та позаауди&
торних заняттях і яка забезпечує самостійне набуття інформації,
прирощення знань.

Яке конкретне призначення цього виду навчальної діяльності?
По!перше, самостійна робота студентів розширює сферу вход&

ження в досліджувану науку, є продовженням аудиторних занять
в процесі оволодіння програмним матеріалом досліджуваного
предмета. Ми свідомо тут розводимо поняття «наука» і «навчальний
предмет», оскільки останнє — це дидактичний еквівалент науки.

По!друге, самостійне робота формує у студентів наукові інтере&
си, розширює горизонт наукового світогляду, допомагає включити&
ся в дослідження предмета, що більше захоплює студента. 

По!третє, самостійна робота, особливо якщо вона здійснюєть&
ся аналітично в розумній логічній системі й до того ж планомірно
стимулює бібліографічний пошук й роботу з літературою. 

По!четверте, самостійна робота виховує студента, мобілізуючи
його вольові зусилля, організованість, планомірність. Отже, вона —
галузь самовиховання. 

Самостійна робота як дидактичне явище піддається дифе&
ренціації на певні види, форми, а саме:

1. Складання конспекту лекції викладача. Студент маж набути
навички правильно вести конспект, занотовувати головне, стисло
формулювати основний зміст складеного, виділяти (підкреслюва&
ти) найбільш важливі моменти.

2. Робота з навчальною літературою, монографіями, посібника&
ми, керуючись низкою питань, визначених професором або доцен&
том, відповіді на які студенти можуть знайти в процесі самостійно&
го вивчення теми або конкретної проблеми.

3. Порівняння змісту лекції викладача з відповідним розділом
або параграфом базового підручника, що сприяє умінню аналізува&
ти і узагальнювати матеріал , творчо мислити.

4. Самостійне формулювання висновків у ході викладання но&
вого матеріалу, запис їх у конспекті. Це своєрідний відгук на пропо&
зицію викладача зробити самостійні заключення після висвітлення
певного питання.

5. Розв’язання вправ і задач, відповіді на питання для самоконт&
ролю знань, робота з довідковою, нормативною літературою.
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6. Усна або письмова рецензія на наукову роботу іншого студен&

та, опонування виступів на семінарах, аналіз їх по формі і змісту

викладу.

7. Написання рефератів, підготовка доповідей на семінар, сту&

дентську наукову конференцію, захист курсових та дипломних

робіт.

Висновок: зміна парадигми суспільного розвитку, пов’язана

з визначальним впливом знань та інформації на всю систему

соціально&економічних відносин, зумовлена актуалізацією явищ

і процесів, що потребують свого дослідження. Одним із них є са&

мостійна робота студентів, яка організується і керується виклада&

чем на основі активних методів і новітніх засобів навчання. 

ТЕРМОГРАФІЯ В КЛІНІЧНІЙ МЕДИЦИНІ 
ТА ОНКОЛОГІЇ 

Тригуб А. В.
V курс, група ЕА 83(Е), 
спеціальність «Електронна та побутова апаратура», 
інженерно!технічний інститут ВМУРоЛ «Україна»
Науковий керівник: Богомолов М. Ф., к. т. н., доцент

У нормі кожна область поверхні людського тіла має характерну

термографічну картину. Так, в області голови і шиї у здорової люди&

ни виділяються зони вищої температури над крупними кровонос&

ними судинами (наприклад, в надключичної області), в навколоро&

тової області, в області лоба і очних ямок; температура на поверхні

вік, кінчика носа, вушної раковини, очних яблук, над бровами і во&

лосистою частиною голови нижче; температура верхніх відділів мо&

лочних залоз у жінок вища, ніж нижніх. Зміна в нормальному роз&

поділі температур є ознакою патологічного процесу. Збільшення

інтенсивності інфрачервоного випромінювання над патологічними

осередками пов’язане з посиленням в них кровопостачання і мета&

болічних процесів, зменшення його інтенсивності спостерігається

в області із зменшеним регіонарним кровотоком і супутніми зміна&

ми в тканинах і органах.

Термографія, будучи нешкідливим неінвазивним методом, засто&

совується для виявлення пухлин молочних, слинних і щитовидних

залоз, а також для диференціальної діагностики доброякісних
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і злоякісних новоутворень. Т. використовують при виявленні закри&

тих переломів, ударів, для визначення активності артритів, бурситів,

кордонів опікових поразок і відморожень, при діагностиці гострого

апендициту, панкреатиту, холециститу і ін. За допомогою Т. можна

оцінювати міру порушення мозкового кровообігу. Діагностична

цінність методу встановлена при різних захворюваннях жіночої ста&

тевої сфери, в акушерстві (діагностика вагітності), стоматології, оф&

тальмології, дерматології і ін. Її використовують для оцінки резуль&

татів мікрохірургічних операцій, протезування і шунтування

крупних артерій при реконструктивних операціях на крупних суди&

нах і судинах серця, при пересадці нирок, а також для контролю за

ефективністю деяких видів консервативного лікування.

Протипоказань до Т. неіснує, дослідження можна повторювати

багато разів. Термографію проводять безконтактним і контактним

способами.

Безконтактне дослідження може бути виконане як термоскопія

(візуалізація теплового поля тіла або його частини на екрані теп&

ловізора), термометрія (вимір температури поверхні тіла за допомо&

гою градуйованої або колірної шкали і еталонного випромінювача)

і термографія (реєстрація теплового поля на фотоплівці або елект&

рохімічному папері у вигляді монохроматичної або кольорової тер&

мограми). Для проведення безконтактної Т. використовують

спеціальні прилади — тепловізори або термографи, що сприймають

і реєструють теплове випромінювання тіла в інфрачервоній області

спектру. При зменшенні температури яких&небудь ділянок тіла

змінюється величина потоку випромінювання. Ця зміна перетво&

рюється термографом в електричний сигнал, який посилюється

і відтворюється на екрані у вигляді чорно&білого або кольорового

зображення — термограми. 

Контактну (рідкокристалічну) Т. проводять за допомогою рідких

кристалів, що володіють оптичною анізотропією і що змінюють

колір залежно від температури. Контакт термограми отримують

шляхом докладення до поверхні тіла досліджуваної області плівки

або паст з рідкокристалічним з’єднанням. Дослідження здійснюють

в спеціальних кабінетах, де підтримують постійну температуру

(+22,5±1) і вологість (60±5%) повітря. Обов’язкова адаптація

досліджуваного до температури довкілля, для чого пацієнта за 15–20

хв. до дослідження слід роздягнути. Т. проводять в різних проекціях

і при різних положеннях тіла пацієнта (стоячи, лежачи).
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Аналіз даних Т. включає їх якісну (розподіл «гарячих» і «холод&

них» ділянок) і кількісну (з визначенням показників різниці темпе&

ратур досліджуваної ділянки в порівнянні з симетричною зоною

тіла, довколишніми тканинами, умовно вибраною областю) оцінку,

а також обробку зображення за допомогою ЕОМ. Наявність пато&

логічного процесу може виявлятися одним з трьох термографічних

ознак: появою аномальних зон гіпертермії або гіпотермії, порушен&

ням нормальної термотопографії судинного малюнка, а також

зміною градієнта температури в досліджуваній зоні. 

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ НА ТРАДИЦІЯХ
НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ 

Соколовська К. М.
кандидат історичних наук, докторант КНУКіМ 
професор КІРоЛ «Україна»

Важливою ділянкою в запровадження освітніх сучасних техно&

логій актуальним є звернення до досвіду освітян минувшини, які

плідно працювали на ниві просвіти серед широких верств населення.

Для науково&освітніх працівників рекомендації та методики,

розроблені Х. Д. Алчевською, мають бути настільною книгою на

підготовчому етапі до проведення занять, при залученні дієвих за&

собів перевірки самостійної роботи учнів, в організації навчально&

виховної роботи, вдосконаленні педагогічної майстерності. Бага&

тий досвід педагогічної роботи Христини Алчевської варто широко

використовувати в практичній діяльності сучасних закладів освіти. 

Життя і діяльність Христини Алчевської — це приклад са&

мовідданої праці, вірного служіння справі народної освіти. Її

просвітницька і культурна діяльність здобула високу оцінку прогре&

сивної громадськості. Незважаючи на заборону й переслідування

царським урядом, вона відігравала важливу роль у боротьбі за

поширення народної освіти, популяризацію недільних шкіл як

у Росії, так і на теренах України. Х. Д. Алчевська першою започат&

кувала недільну школу у Харкові. Ця школа передбачала ведення

навчання для дорослих. Розробила ефективні прийоми і методи

викладання. Активно залучала вчителів до підготовки та видання

навчальних програм з усіх дисциплін, які вивчалися в недільній

школі. Під її керівництвом та за допомогою багатьох фахівців
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різних галузей, підготувала посібник «Книга дорослих». Протягом

двох десятиліть цей перший в історії народної освіти посібник май&

же щороку перевидавався, оскільки була потреба у ньому не лише

серед учнів недільної школи, а й у народних бібліотеках і читаль&

нях, у багатьох інших навчальних закладах. 

Харківська недільна школа створена й очолювана Х. Д. Алчев&

ською передбачала навчання жіноцтва. Ця школа стала зразковим

навчальним закладом і своєрідним центром недільних шкіл всієї

Росії. До Х. Д. Алчевської зверталися за консультаціями щодо пи&

тань організації і ведення справ недільних шкіл. З метою активізації

народної освіти за сприяння Х. Алчевської влаштовувалися вітчиз&

няні і зарубіжні виставки, виступи у пресі, складання анкет, збір

статистичних даних. Ця діяльність була направлена на популяри&

зацію недільних шкіл, покращення просвітницької діяльності. 

Просвітитель&демократ Х. Алчевська близько шести десятиліть

віддала справі народної освіти. Цей шлях вона пройшла від учителя

до віце&президента Міжнародної ліги освіти. Їй належить тритом&

ний критико&бібліографічний покажчик «Що читати народові?». 

У своїй педагогічній діяльності вона зверталася до кращих

зразків української та російської літератури, до творів прогресив&

них письменників світу.

Освітянами порушувалися досить складні питання стосовно

народного руху, історичних подій, тих питань, які були актуальни&

ми і вимагали знань, досвіду, вміння критично осмислити те чи

інше суспільне явище, зіставити вчинки літературних героїв із

реальним життям. На цей рахунок Х. Алчевська підкреслювала:

«Я вважаю надзвичайно корисним привчати учнів замислюватися

над характеристикою описування осіб і давати звіти про свої сим&

патії. Це не лише розвиває розум, а й готує до життя, до уміння

відрізняти друзів від ворогів». Крім бесід та усних відповідей на

поставлені запитання, здійснювався контроль за читанням учнями

рекомендованої літератури; засвоєння прочитаного здійснювалося

у вигляді письмових переказів і відповідей на запитання. Це давало

можливість учителю з’ясувати ступінь засвоєння прочитаного та

вмінню учнів аналізувати, узагальнювати і робити висновки.

За результатами опитування щодо самостійного прочитання

рекомендованих літературних творів відповідно до завдань позак&

ласної роботи, — дієвою формою були бесіди та голосні читання

окремих уривків, які найбільше викликали думки та емоції.
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Під час таких заходів Христина Алчевська та інші вчителі, що

працювали за її методикою, пропонували запитання, які спонукали

учнів до висловлювання самостійних суджень. Наприклад: «Що

примусило наймичку віддати свою дитину чужим людям?» (Т. Шев&

ченко «Наймичка»), або «Чому козаки все життя проводили на

війні і що захищали?», «Як жилося на Україні жінкам, які не дотри&

мувалися гідності?». Велике значення мали подібні бесіди для фор&

мування громадської думки щодо звичаєвого права та народної мо&

ралі. В цьому аспекті розглядалися питання на зразок: «Що

змінилося на краще у нашому сучасному житті, порівняно з мину&

лим: у побуті, громадських стосунках, у відбуванні державних по&

винностей, розподілі податків, у захисті законом особистості і влас&

ності? (М. Гоголь «Тарас Бульба»).

Позитивні відгуки щодо книжок «Що читати народові?» знахо&

димо у ювілейному збірнику «Христина Данилівна Алчевська», які

«як перші ластівки, вказали новий метод роботи, показали ставлен&

ня до книги і літератури для народу як видавцям, так і авторам та

працівникам на цьому шляху. Завдяки цим працям народно&видав&

нича література одержала нове цінне надбання, а недільна школа

збагатилася цікавим зрозумілим посібником для дорослого учня».

Варта уваги ще одне новаторська розробка, запроваджена

у недільній школі Х. Алчевською — виставковий павільйон, з ме&

тою більш ширшого залучення учителів інших недільних шкіл до

обміну досвідом. Виставка виконувала також функції згуртування

учнів різних недільних шкіл. В одному з відгуків про відвідування

павільйону зазначалося: «Тут вдалося мені бачити і слухати багато

повчального і цікавого, а також щодня спостерігати розумове і мо&

ральне єднання різних недільних шкіл. Тут вони обмінюються вра&

женнями з приводу експонатів, поглядами на викладання, шкіль&

ними спостереженнями. Все це зближує, згуртовує учасників

недільних шкіл, і відчуваєш себе членом великої милої сім’ї».

Досвід показав, що публічне демонстрування досягнень і про&

паганда справи недільних шкіл була тим імпульсом, який одних на&

очно переконував у корисності їх діяльності з метою надання освіти

народові, других спонукав до організації таких шкіл, третім давав

змогу перейняти кращий досвід постановки справи, а у інших вик&

ликав щирі симпатії до просвітницької діяльності новаторів&

освітян.
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ПРОБЛЕМА ДІТЕЙ5ІНВАЛІДІВ

Балалуєв С. М.
IV курс, група МІ!41, спеціальність «Міжнародна інформація»,
Інститут правознавства та суспільних відносин
Науковий керівник: Гринкевич О. Й., к. філос. н., доцент, 

Проблема дітей&інвалідів та можливості реалізації їхніх прав

у сучасному українському суспільстві.

Принцип стосовно соціального захисту дітей&інвалідів уперше

було викладено в Декларації про права дитини: дитина, яка є не&

повноцінною у фізичному, психічному чи соціальному відношенні,

має бути забезпечена спеціальним режимом, освітою і турботою,

які необхідні з огляду на її особливий стан.

Важливою і копіткою справою є соціальний захист дітей —

інвалідів, особливо тих, хто внаслідок особливостей свого захворю&

вання — відхилені у психічному розвитку, обмеженої здатності до

самообслуговування тощо — виховуються і навчаються вдома.

В суспільстві поки що мало змінилися психологічні стереотипи

щодо інвалідів. Невігластво, зневага, заборони, забобони, страх —

ось ті причини, що стоять на заваді розвиткові здібностей інвалідів

і призводять їх до ізоляції. Тому проблема інтеграції людей з особ&

ливими потребами тісно пов’язана із завданням допомогти всім

здоровим людям знайти шляхи спілкування із співгромадянами,

яких природа обділила слухом чи зором, можливістю вільно пере&

суватися і повноцінно сприймати світ, — і не за рахунок окремих

акцій милосердя. А шляхом створення комплексної системи

соціальної захищеності, адаптації цієї категорії людей.

Доля дітей&інвалідів складається на сьогодні за традиційним

шаблоном: лікування, навчання потім надання групи інвалідності,

призначення пенсії, рідко — працевлаштування. Це здебільшого,

малокваліфікована, головним чином надомна робота з дуже обме&

женого кола професій. 

Соціальний захист дітей інвалідів з боку держави полягає у на&

данні грошової допомоги, засобів пересування, протезування,

орієнтації та сприйняття інформації, пристосованого житла, у вста&

новленні опіки або стороннього догляду, а також пристосуванні за&

будови населених пунктів, громадського транспорту, засобів ко&

мунікації зв’язку до особливостей інвалідів (Закон України «Про

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» ст. 4).



– 187 –

інклюзії людей Секція І

в загальноосвітній простір

Окремі уваги потребують прав дитини&інвалідів на освіту. Так,

в Законі «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

держава гарантує інвалідам дошкільне виховання, здобуття освіти

на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям. Про&

фесійна підготовка або перепідготовка здійснюється з урахуванням

медичних показань і протипоказань для подальшої трудової діяль&

ності. Допускається застосування альтернативних форм навчання.

Обдаровані діти&інваліди мають право на безплатне музичне на&

вчання, образотворче, художньо&прикладному мистецтву у загаль&

них навчальних закладах або спеціальних позашкільних закладах

(ст. 21). за інших рівних умова інваліди мають перевантажне право

на зарахування до вищих і середніх спеціальних закладів. Таким чи&

ном, українське законодавство визначає норми, що регулюють

діяльність суспільства стосовно дітей та молодих людей з вадами

психофізичного розвитку і яким встановлено інвалідність, у галузі

освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення, доступу до ко&

мунікації та об’єктів соціального оточення.

Життя підтвердило, що необхідно змінювати ставлення до зах&

ворювання як самих хворих, так і всіх членів суспільства. Шляхом

широкої вихованої та роз’яснювальної роботи важливо зняти тавро

неповноцінності з тих, «що такими народилися», прищепити їм

впевненість у собі на сьогодні і найголовніше — це майбутнє.

В іншому разі суспільство не зможе виявити, оцінити можливості

інваліда дитинства, а головне — розвинути їх.

Дитина є дуже чутливою істотою, вона вдвічі серйозніше

сприймає навколишній світ.
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В Україні досить гострою є проблема працевлаштування людей
з фізичними вадами, проте законодавство гарантує працевлашту&
вання інвалідів. Відсутність у інваліда професійної підготовки або
неадекватність її рівня потребам ринку праці зменшує його шанси
на працевлаштування і, як наслідок, — на активну життєдіяльність.

Гарантії щодо зайнятості інвалідів, закріплені Законом «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», але, як показує
практика, в житті вони зовсім не додержуються, не виконуються
і навіть не впроваджуються. Що не може позитивно відображатися
на суспільному житті інвалідів. 

Після закінчення навчального закладу інвалідам надається пра&
во вибору місця роботи з наявних варіантів або надається за їх ба&
жанням право вільного працевлаштування. Але сама держава вже
дуже довгий час не створює таких варіантів.

З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та
з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечуєть&
ся право працювати на підприємствах і в організаціях зі звичайни&
ми умовами праці, в цехах і на дільницях, де застосовується праця
інвалідів, а також займатися індивідуальною та іншою трудовою
діяльністю, яка не заборонена законом. Але не багато роботодавців
поспішають брати інвалідів на роботу.

Підприємства і організації, які використовують працю інва&
лідів, зобов’язані створювати для них умови праці з урахуванням
індивідуальних програм реабілітації й забезпечувати інші соціальні
та економічні гарантії, передбачені чинним законодавством. Але
вони не створюються.

Чинна система квотування робочих місць для підприємств і ор&
ганізацій встановлюється нормативом робочих місць для забезпе&
чення працевлаштування інвалідів у розмірі 4% від загальної чи&
сельності працюючих, вже давно не діє. І, як правило, єдиним
вихідом для такої категорії працівників — є робота на дому.

Як вихід і один з реальних кроків реалізації Національної
програми реабілітації інвалідів буде введення в дію Всеукраїнсько&
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го центру професійної реабілітації та розвиток нетрадиційних гнуч&
ких форм зайнятості інвалідів.

Державна програма соціально&побутового, матеріального та

медичного забезпечення інвалідів здійснюється у вигляді грошових

виплат, забезпечення медикаментами, технічними й іншими засо&

бами. Але їх катострофічно мало. Особливо якщо врахувати той

факт, що з кожним роком такої категорії населення як інваліди стає

все більше, а суми коштів, які закладаються до Державного Бюдже&

ту для їх забезпечення або не змінюються, або стають меньшими.

Держава повинна забезпечити інвалідам ефективну медико&

соціальну опіку, здійснювати програми, які виконуються групами

фахівців з багатьох спеціальностей, для раннього вияву, оцінки та

лікування порушень; забезпечувати належну підготовку і оснащен&

ня медичного й санітарного персоналу для надання інвалідам

доступу до відповідних лікувальних методів і технологій; забезпе&

чити інвалідів регулярним лікуванням і ліками, які можуть знадо&

битися для збереження або покращання рівня життєдіяльності.

Сьогодні в Україні завдяки сприянню обласних відділень Фон&

ду України соціального захисту інвалідів працює 23 дитячих

реабілітаційних центрів медичного та соціально&педагогічного

напрямку. Мета їх діяльності — дати можливість дітям з різними

фізичними та інтелектуальними вадами перебороти труднощі

в розвитку, засвоїти побутові та соціальні навички, розвинути свої

здібності, повністю або частково інтегруватись в життя суспільства.

ЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
ЮРИСТА ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ СВОЄЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В РОЗРІЗІ ЮРИДИЧНОЇ ДЕОНТОЛОГІЇ

Назаренко Надія Михайлівна
старший викладач кафедри цивільного та господарського права
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
02225, м. Київ, просп. Маяковського, 21 В.  e!mail: ctp_vmurol@ukr.net

Процес національного відродження України, розбудова україн&

ської держави має на меті створення сучасного громадянського

суспільства та правової держави і розвинутої правової системи. 
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Сьогодні рівень участі громадян у суспільному житті, не кажучи

вже про вплив громадянських організацій на прийняття державою

рішень з важливих проблем, залишається, на жаль, низьким через

утриманський настрій. Однією з причин такого настрою суспі&

льства є, насамперед, низька психологічна культура. 

Психологічна підготовка юриста повинна розглядатися не як

бажаний додаток до його професійних якостей, а як обов’язкова

складова частина професіоналізму. 

Однією з центральних проблем юридичної психології є вивчен&

ня і розкриття закономірностей юридичної діяльності. 

Важливе місце в цьому визначенні займають психологічні зако&

номірності. Серед яких можна виділити: 

1) закономірності впливу психіки суб’єктів на успішність їх

діяльності; 

2) закономірності впливу юридичної діяльності на психіку

інших суб’єктів, причому він може бути як позитивним, так і нега&

тивним. 

Людина не може існувати в суспільстві відокремлено, оскільки

її потреби залежать від інших членів суспільства. Тому для задово&

лення своїх особистих потреб людина звертається по допомогу до

інших. Разом вони вчаться працювати, набувають навички і ство&

рюють необхідні структури для того, щоб представляти владі свої

думки і вимоги. 

У своїй службовій діяльності правоохоронці стикаються не ли&

ше з правопорушниками, а й взаємодіють з широким колом людей,

яких торкається злочин (потерпілі, свідки, різні посадові особи то&

що). Особистість кожного з них склалася за певних умов, у них не&

однаковий спосіб мислення, система стосунків, індивідуальні пере&

ваги з різних питань. За цих умов зростає значення психологічної

компетентності, її практичне застосування. Відомо, що свідчення

потерпілого залежить від багатьох суб’єктивних чинників, зокрема,

близько 80% злочинів проти особистості вчинюють особи, які

пов’язані з потерпілими родинними, інтимними та іншими стосун&

ками, трансформованими врешті&решт у конфліктні. 

Важливу сферу застосування психологічних знань про особис&

тість складають стосунки правоохоронця з колегами, співробітни&

ками інших служб та підрозділів. 

Правознавець як представник професії «Людина — людина» не

може ефективно виконувати службові завдання лише для умови
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глибокого та всебічного знання об’єкта своєї діяльності — психо&

логії іншої людини. 

Отже, кожному суб’єкту юридичної роботи, незалежно від

службової спеціалізації та посади, вкрай необхідно орієнтуватись в

тому, що таке особистість, яка її структура, рушійні сили формуван&

ня розвитку вплив особистісних рис у діяльності тощо. 

Психологічна культура для юриста має велике практичне зна&

чення. Передусім вона впорядковує його мислення та ділове мов&

лення, що дає змогу зрозуміти своє місце в суспільстві та серед ко&

лег, де можливі зверхність, формальне ставлення до справи. 

Адже можлива негативна спрямованість волі, але високий

рівень психологічної культури дає змогу запобігти цьому. Психо&

логічна культура сприяє піднесенню настрою, створенню позитив&

ної імпульсивності. Загалом вона підвищує ефективність виконан&

ня службових обов’язків. 

Таким чином, знання психології особистості та діяльності доз&

воляє суб’єктам юридичної роботи успішно вирішувати широке ко&

ло професійних завдань, удосконалювати власну особистість. 

НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: 
МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Назаренко Надія Михайлівна
старший викладач кафедри цивільного та господарського права
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»
02225, м. Київ, просп. Маяковського, 21 В.  e!mail: ctp_vmurol@ukr.net

У новій структурі відносин між державою, роботодавцем та

працівником системі недержавного пенсійного забезпечення відве&

денно не останню роль у підвищенні соціальної захищеності грома&

дян шляхом створення і функціонування ефективних соціально&

фінансових інститутів, вирішенні проблем пільгових пенсій

шляхом їх переведення у сферу недержавного пенсійного забезпе&

чення, створенні професійних пенсійних систем як важливої ланки

соціального та економічного партнерства держави, роботодавця,

працівника та створенні ефективних організаційно&правових форм

взаємодії різних державних і недержавних інститутів з метою мак&

симального використання інвестиційних ресурсів недержавного

пенсійного забезпечення.
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Як свідчить досвід країн з розвиненою ринковою економікою,
недержавне пенсійне страхування є не тільки однією з ключових
ланок національних систем соціального забезпечення, а й суттєвим
важелем макроекономічного регулювання та фінансової ста&
білізації, що особливо важливо для України за умов сучасного кри&
зисного періоду. 

Учасниками недержавної пенсійної системи в різних країнах
є від 40 до 90% працездатного населення та від 20 до 65% непрацез&
датних громадян. 

Впровадження недержавного пенсійного страхування в Україні
пов’язане з певними труднощами. 

У нас відсутні історичні корені застосування цього інституту,
нестабільність економічних відносин, недовірливе ставлення насе&
лення до реформ в державі, недостатнє і наукове вивчення даного
інституту, відсутня правова база. 

Світова практика свідчить, що найбільш поширеною організа&
ційною формою недержавного пенсійного забезпечення є недер&
жавні пенсійні фонди, засновані на індивідуалізації накопичень
громадян та роботодавців. 

Кардинальним вирішенням проблеми пільгових пенсій є їх пе&
реведення в систему недержавних пенсійних фондів, які утворюва&
тимуться за професійною ознакою. Це, по&перше, посилить
відповідальність роботодавця за створення безпечних умов праці,
які б запобігали передчасній професійній непрацездатності
працівників і, по&друге, звільнить державний Пенсійний фонд від
виплат за пільговим пенсійним забезпеченням, що позитивно
вплине на рівень забезпечення всіх пенсіонерів.

Відносини в системі недержавного пенсійного забезпечення
мають бути договірними, що передбачає добровільну участь і рів&
ність прав суб’єктів цих відносин. 

Створення недержавних пенсійних фондів потребуватиме пев&
них правових гарантій їх надійності. Першою такою гарантією має
стати закріплення на законодавчому рівні правової природи фонду
як некомерційної організації. Певною гарантією стало б і норма&
тивно&правове регулювання умов та порядку створення недержав&
них пенсійних фондів.

Однією з гарантій є законодавче закріплення відповідальності
засновників недержавних пенсійних фондів перед його учасниками
у випадку банкрутства чи ліквідації фонду. Найбільш прийнятною
формою була б повна солідарна відповідальність засновників. 
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Але, з запровадженням таких норм, роль держави в системі не&

державного пенсійного забезпечення має полягати лише у законо&

давчому врегулюванні умов та порядку створення недержавних

пенсійних фондів та контролі за їх діяльністю. Фінансових зобо&

в’язань в сфері недержавного пенсійного забезпечення держава

покладати на себе не зобов’язана.

СОЦІАЛЬНО5КУЛЬТУРНИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ 
З ВАДАМИ СЛУХУ: 

МОЖЛИВОСТІ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Лобан Інна Леонідівна
магістрантка спеціальності «Соціальна робота» 
Полтавського інституту економіки і права 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»
36000, Полтава, ул. Котляревського, 1/27, кімн. 501, 
e!mail:inna_loban@mail.ru

Не дивлячись на загальні демократичні процеси у пострадян&

ській Україні, проблема прав людини з обмеженими фізичними

можливостями залишається вкрай гострою. В Україні нараховуєть&

ся близько 150 тис. осіб з вадами слуху. Спільнота глухих в Україні,

їх культура є замкненими, ізольованими, що конкретизується в та&

ких проблемах, як обмежений доступ до інформації, до одержання

якісних освітніх та соціальних послуг, захисту своїх прав. 

Група «глухонімих», що позначається як «чужа» або «інша»

і відповідно як «неповноцінна», позбавляється суспільством не тіль&

ки права на «рівність», але і права безкарно залишатися «чужою» або

«іншою», тобто жити інакше в духовному і психічному відношенні

порівняно з тими, хто чує, точніше з групою, що встановлює куль&

турні норми і цінності. Поведінка глухих завжди підлягала суворому

контролю — від контролю до використання форм мови до

соціокультурного самовираження, їх пригнічували, обмежували

в громадянських правах. Стигматизація тривала дуже довгий період.

Але на сучасному етапі ми спостерігаємо рух у напрямку інтеграції

людей з вадами слуху в суспільство, та вихід проблематики

інвалідності з маргінального стану у сфері наукових досліджень. 

Соціологи говорять про два дискурси інвалідності загалом та

глухоти зокрема: біолого&медичний і соціокультурний. Дискурс як
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спосіб говорити про ту чи іншу проблему певною мовою задає і са&

му проблему. Біолого&медичний дискурс акцентує проблему ліку&

вання глухого, приведення його в норму, соціокультурний — проб&

лему захисту культурної специфіки співтовариства глухих, доступу

глухих до тих благ і привілеїв, якими користуються люди з нор&

мальним слухом. Спільне цих дискурсів — це те, що вони, з одного

боку, відображають «реальні» відмінності між глухими та чуючими

людьми, з іншого боку, створюють їх.

Варто зазначити, що проблеми людей з інвалідністю, зокрема із

слуховою депривацією, є предметом зацікавленості дефектологів,

сурдопсихологів, сурдопедагогів, реабілітологів, тобто знання про

інвалідність розвивається у вигляді, що сегрегує, в межах спеціаль&

но&педагогічних напрямів. Велика частина таких робіт і досліджен&

ня реалізується в дискурсі глухоти як дефекту, що потребує ко&

рекції. Лише невелика частина пострадянських досліджень глухоти

(Deaf Studies) базується на принципово інших, мультикультураль&

них, позиціях.

Інституціалізація Deaf Studies в пострадянських суспільствах

успішніше відбувається в руслі психолого&педагогічного напряму:

упроваджуються окремі спецкурси в програми підготовки педагогів

і в спеціальних школах для глухих, активно обговорюються пробле&

ми інтегрованого навчання дітей з порушеннями слуху на конфе&

ренціях і на сторінках спеціалізованих видань. 

Що стосується інституціалізації Deaf Studies в соціологічних

дослідженнях, то тема глухоти як соціально&культурного феномена

залишається маргінальною. 

Теоретико&методологічною базою соціологічного аналізу глухо&

ти може слугувати, насамперед, весь спектр якісної соціології,

серед напрямів якої найбільш значущими є наступні: розуміюча

соціологія М. Вебера; символічній інтеракціонізм (Дж. Мід, Ю. Ха&

бермас); драматургічній підхід І. Гофмана; феноменологічна

соціологія А.Щюца (поняття повсякденності та життєвого світу);

концепція влади і дискурсів М. Фуко, деконструкції і інаковості

Ж. Дерріда. 

Що стосується спеціальних соціологічних теорій, то соціоло&

гічний аналіз глухоти вбирає в себе досягнення соціології кому&

нікації, соціології медицини і здоров’я, соціологічних досліджень

інвалідності. 
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ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ: 
ПРАВОВІ АСПЕКТИ, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Аванесян Геннадій Миколайович
декан юридичного факультету, старший викладач кафедри 
правознавства Полтавського інституту економіки і права
36020, м. Полтава, вул. Котляревського, буд. 1/27, тел., 
e!mail: piel!admin@mail.ru 

В Україні щороку вперше одержують інвалідність понад 200 тис.

осіб.; їх число на сьогодні досягає 2,6 млн. людей. Із збільшенням

чисельності інвалідів зацікавлених у пошуку роботи зростає і число

працевлаштованих. Якщо у 2001–2005 роках за допомогою служби

занятості працевлаштовано більше 18 тис. осіб з інвалідність, то

у 2008 році — понад 10 тисяч. 

Перехід України на нові стандарти життя обумовлює нові підхо&

ди до вирішення проблем зайнятості та працевлаштування

інвалідів Україна, як член Ради Європи приєдналася до Соціальної

хартії, яка визначає право громадян з інвалідністю на незалежність

соціальну інтеграцію та участь у суспільному житті. Держава зобо&

в’язалась активно сприяти зайнятості інвалідів професійно

орієнтувати їх, залучати до роботи та створювати для них спеціальні

роботі місця. За останні роки активізувалася робота з формування

національної законодавчої бази, створення умов для соціально&

трудової і професійної реабілітації інвалідів, їх працевлаштування

підвищення соціальних гарантій. 

Проте для забезпечення потреб людей з інвалідністю та їх пов&

ної і всебічної адаптації у суспільстві проблему слід вирішувати

комплексно. Так, працевлаштування значної частини осіб з інва&

лідністю потребує створення спеціальних робочих місць. А тому

слід законодавчо визначити зміст «спеціального робочого місця для

осіб з інвалідністю» з урахуванням усіх складових технологічного,

технічного та функціонального пристосування до індивідуальних

потреб такої особи. 

Іншою причиною, що стримує працевлаштування інвалідів

є недосконалість програм їх реабілітації. Індивідуальні програми

реабілітації інвалідів не виконуються належним чином. До такого

висновку дійшла колегія Рахункової палати України, яка розгляну&

ла результати аудиту, формування та використання коштів спеціаль&

ного фонду Держбюджету у 2008 році на виконання програми
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«Соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів». А це в

свою чергу призводить до залучення інвалідів до некваліфікованих

та низькооплачуваної праці, створює умови для численних пору&

шень роботодавцями вимог трудового законодавства стосовно цієї

категорії громадян. 

Не секрет і те, що чимало роботодавців не зважаючи на вимоги

законодавства готові радше сплачувати штрафи, а ніж приймати на

роботу людей з особливими потребами. Тому необхідно посилити

роль інспекції праці та підвищити рівень їх контрольних функцій.

На думку практикуючих юристів, як раніше, так і сьогодні Закон

України «Про основи соціального захисту інвалідів в Україні» особ&

ливо положення ст. 19,20 залишається в основному красивою дек&

ларацією опікування держави проблемами інвалідів. 

Основною проблемою працевлаштування на відкритому ринку

праці осіб з інвалідністю є їх низька конкурентоздатність обумовле&

на недостатньою кваліфікацією вузьким колом професій, яким їх

навчають і низьким попитом на ці професії в роботодавців. Цю

проблему в світі вже давно вирішили шляхом створення соціально&

економічних підприємств (СЕП) з транзитними та постійними

робочими місцями, що допомагають інвалідам набути виробничого

досвіду і інтегруватися в відкритий ринок праці. Завдяки цьому

ліквідовано дискримінаційні підходи в сфері працевлаштування

інвалідів адаптовано до вимог загального ринку праці програми

професійного навчання та реабілітації, що дозволяє розширювати

спектр форм зайнятості. 

Звичайно, значна кількість нормативно&правових актів, яка вже

прийнята та яку ще необхідно прийняти перетворює соціальних

захист на громіздку та складну систему. Крім того положення окре&

мих законів про соціальний захист населення дублюють одне одно&

го, до їх змісту включаються положення, які повинні міститися

в законодавстві про працю. Таким чином є потреба систематизува&

ти законодавство про соціальний захист використавши такий вид

систематизації, як кодифікація. 
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НОВІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ 
З РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Губарь Володимир Михайлович
кандидат архітектури, професор кафедри,
перший проректор, проректор із науково!педагогічної роботи 
Полтавського інституту економіки і права
36020, м. Полтава, вул. Котляревського, буд. 1/27, 
e!mail: piel!admin@mail.ru 

Становлення нових ринків в Україні супроводжується масовою
рекламою та іншими заходами, спрямованими на просування
товарів та послуг. В той же час реклама є одним з найбільш прибут&
кових напрямків підприємницької діяльності. 

Розширюється спектр рекламних послуг, який включає в себе
розробку макетів та виготовлення поліграфічної продукції, виго&
товлення рекламних відеокліпів та радіо роликів, організацію вис&
тавкової та ярмаркової діяльності, активно поширюється Інтернет&
реклама. При цьому рекламні послуги набувають комплексного
характеру, починаючи від збору інформації та її аналізу і закінчую&
чи проектуванням брендів та відповідних комплексних рекламних
кампаній.

Однією з найскладніших проблем розвитку рекламного бізнесу
є дефіцит висококваліфікованих кадрів. Зусиллями професійних
об’єднань із 2004 року в Україні започаткована професія рекламіста
та частково визначені її функції. В той же час реальний роботода&
вець у галузі рекламного бізнесу не може чітко сформулювати ви&
моги до спеціаліста з реклами.

На сьогодні в Україні офіційно існує спеціалізація «Рекламний
бізнес» на основі спеціальності «Маркетинг». Останнім часом у на&
укових колах поширюється думка про відкриття спеціалізації «Рек&
лама» на базі спеціальності «Менеджмент організацій» з метою
зменшення обсягу економічних дисциплін, а також про відкриття
спеціальності «Реклама» як творчої на рівні художніх.

Розглядаючи різні підходи до підготовки спеціалістів з реклами
необхідно, перш за все, класифікувати рекламу за рівнем креатив&
ності, а саме:

— інформаційна реклама, POS&реклама («реклама&афіша»,
«реклама&бірка»);

— реклама масового споживання («реклама — пред апарте»);
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— ексклюзивна реклама («реклама — от кутюр»).

Перший рівень вимагає певного володіння комп’ютерною

технологією підготовки друкованої продукції, основами компо&

зиції зображень. Другий рівень передбачає, поміж іншого, глибоке

знання психології та соціального становища цільової аудиторії,

маркетингових особливостей ринку рекламованого товару чи пос&

луг, правил поведінки та традицій у галузі реклами. Фахівців цих

двох рівнів реклами доцільно готувати на базі спеціальності «Мар&

кетинг». Третій рівень потребує спеціальної підготовки в творчих

майстернях.

Масової підготовки фахівців потребує насамперед реклама пер&

ших двох рівнів. Цих спеціалістів потрібно готувати на рівні

спеціалізації «Рекламний бізнес», оскільки вони працюватимуть

безпосередньо на підприємствах і виступатимуть як замовники

реклами у спеціалізованих агенціях із виготовлення поліграфічної

та медійної продукції.

В Полтавському інституті економіки і права для навчання

фахівців за спеціальністю «Маркетинг» в 2005 році затверджено но&

вий навчальний план із поглибленим вивченням рекламної справи.

До стандартних дисциплін «Маркетингова політика комунікацій»

та «Рекламний менеджмент» додані наступні дисципліни за вибо&

ром навчального закладу та студентів: «Історія мистецтв, дизайну та

реклами», «Основи композиції реклами», «Засоби візуальної ко&

мунікації та реклами», «Фірмовий стиль та дизайн», «Іміджологія»,

«Організація зв’язків з громадськістю («Паблік рилейшнз»)», «Пра&

вові основи рекламної діяльності», «Бренд&менеджмент». 

Додатково планується проведення факультативу «Комп’ютерні

технології в рекламі». Елементи створення реклами в Internet пізна&

ються в межах дисципліни «Маркетинг у комп’ютерних мережах».

Таким чином, в збалансованому навчальному плані презенто&

вані всі види реклами та рекламної діяльності, що дозолить май&

бутнім фахівцям успішно виконувати функції замовника рекламної

продукції у спеціалізованих бюро.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕРГОДИЗАЙНУ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Губарь Тетяна Володимирівна
архітектор!дизайнер, декан соціально!гуманітарного факультету
Полтавського інституту економіки і права
36020, м. Полтава, вул. Котляревського, буд. 1/27,
e!mail: piel!admin@mail.ru 

Загальновідомо, що дизайн, як якісно новий тип діяльності

інтегрує технічну та гуманітарну культуру на проектній основі та

спрямований на організацію гармонійного предметного середовища.

Об’єкти дизайну поділяють на: 
— промислові вироби (виробниче обладнання, побутова

техніка, меблі, посуд, одяг і т. ін.);
— елементи та системи міського виробничого, житлового сере&

довища;
— візуальну інформацію;
— функціонально&споживчі комплекси та ін.

У зв’язку із глобалізацією економіки дизайн стає дедалі більш

глобалізаційним, інтегральним явищем. В той же час, він набуває

дедалі більш диференційних ознак, аж до проектування під конк&

ретного індивіда.

Обидві ці протилежні тенденції спираються на нові технології.

Використовуються нові синтетичні матеріали, активно вдаються до

нових комп’ютерних технологій, котрі допомагають пришвидчити

дизайн&процес від початку нового задуму до готової масової про&

дукції і водночас підвищують можливість виробництва невеликих

партій товару, що виготовляються для індивідуальних потреб.

У поєднанні з ергономікою — наукою про пристосування

знарядь і умов праці до людини — дизайн забезпечує підвищення

продуктивності праці на 20–30%, якість товарів і послуг — на

30–35%, комфортність виробничого і невиробничого просторів —

на 15–20%.

Дизайн і ергономіка народжені науково&технічним прогресом і

орієнтовані, перш за все, на людину, на гуманізацію техніки і всьо&

го навколишнього предметного середовища. Складна структура

цих видів діяльності народжує таке ж складне, часто суперечливе

ставлення до них на практиці.
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З одного боку, фірми та підприємства прагнуть зекономити на

всьому, щоб збільшити прибуток, у тому числі і на дизайні з ерго&

номікою, оскільки відразу на перший план виступають додаткові

затрати, а не ефект, який повинен бути отриманий від використан&

ня нових методів проектування. Коли виникають економічні труд&

нощі, керівники фірм і підприємств часто зовсім «забувають» і про

дизайн, і про ергономіку.

З іншого боку, саме опора на дизайн і ергономіку виявляється

часто тим вирішальним фактором, який дозволяє забезпечити

підвищений попит на продукцію у споживачів, зробити її конкуре&

нтноспроможною на зовнішніх ринках.

Тепер, коли багато хто з виробників може досягти рівня

подібних цін, якості, довговічності, надійності і т. ін., інші факто&

ри, що визначаються дизайном і ергономікою, наприклад зовніш&

ній вигляд, різноманітність та технічні особливості, лежать в основі

вибору споживачів.

Тому найбільш далекоглядні керівники і провідні конструктори

під час розробки стратегії техніко&економічного розвитку під&

приємств все частіше звертаються до дизайну й ергономіки, свідо&

мо використовуючи їх як засоби отримання високих прибутків.

Ергодизайн — відносно нове поняття, яке використовується

у нас і за кордоном останнім часом для позначення сфери діяль&

ності, що виникла на cтику ергономіки і дизайну. Ергодизайн

об’єднує в єдине ціле наукові ергономічні дослідження «людського

фактора» та проектні дизайнерські розробки таким чином, що

встановити межу між ними часом здається неможливим. Необхідно

підкреслити, що в одному випадку в ергодизайні переважають ерго&

номічні підходи, зорієнтовані на «людський фактор», в інших —

навпаки переважає дизайнерська ідеологія, суттєве місце в якій

відводиться розробці цілісних, естетично досконалих комплексів

предметного оточення.

Сьогодні одна з найскладніших сфер застосування дизайну

й ергономіки — створення технічно складних виробів культурно&

побутового призначення.

Ергодизайн забезпечує високі споживчі властивості цих виро&

бів, їхній привабливий зовнішній вигляд і підвищення зручності

експлуатації.

Дизайн і ергономіка — сфери діяльності, які швидко розвива&

ються за рахунок включення різних об’єктів, що формують пред&
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метно&просторове середовище життєдіяльності людей, і особливо,

людей похилого віку та осіб із фізичними вадами.

За великим рахунком, ергодизайн сприяє не тільки створенню

оптимальних умов праці, побуту та відпочинку, але й формуванню

нових культурних цінностей.

УДК 159.9 : 316.28 : 371.13

СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ — МАЙБУТНІХ

ФАХІВЦІВ СИСТЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ 
«ЛЮДИНА — ЛЮДИНА»

Вольнова Леся Миколаївна
кандидат педагогічних наук, в. о. доцента кафедри 
галузевої психології та психології управління
Інститут соціальної роботи та управління 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
volnova!lesya@rambler.ru

Постановка проблеми. Дослідження психологічних детермінант

успішності функціонування людини в царинах педагогічної,

політичної, психотерапевтичної практики, лідерства й управління,

соціальної адаптації робить актуальною постановку питання про

наявність певної своєрідності психологічної структури соціально

успішних особистостей, показників розвитку її окремих складових,

піднімаючи його на рівень пошуку єдиних базових психологічних

чинників, які забезпечують ефективність усіх зазначених видів

діяльності. 

Розуміння професіонала як особистості з їй притаманним сти&

лем індивідуальної діяльності, що формується в ході її профе&

сіоналізації, властивий і підходу Є. О. Клімова. У сфері професіо&

логії цей дослідник відомий як автор широко розповсюдженої ідеї

типологізації різних професій, серед п’яти основних кластерів яких

він виділяє і групу професій типу «людина — людина» [6, 8]. Серед

професійно важливих якостей таких спеціалістів Є. О. Клімов

називає гуманістичну спрямованість людини, доброзичливу уваж&

ність до проявів почуттів, розуму та характеру інших людей, спос&

тережливість до їхньої душевної діяльності, творчий склад розуму,
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вміння мисленнєво уявити внутрішній світ іншого, здатність до не&

одноразового переживання подій і співпереживання іншим лю&

дям,а також толерантність, яка проявляється у доброзичливості,

терпінні та поблажливості до різних нестандартних проявів

поведінки, образу думок і почуттів оточуючих людей [6]. Такого ро&

ду особливості психічної організації спеціаліста є однаково важли&

вими як для педагога, так і для психолога або психотерапевта.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що описані

прояви соціально ефективної поведінки людини сьогодні мають ши&

рокий діапазон подібних назв, поява яких обумовлена своєрідністю

дослідницької методології авторів. У цьому зв’язку використовують&

ся такі терміни як соціальний талант (Н. Д. Левітов), соціальний

інтелект (Т. Хант, Е. Торндайк), організаційні здібності (Л. І. Умансь&

кий), соціальна обдарованість (О. О. Бодальов), лідерська обдаро&

ваність (А. М. Матюшкін, О. Л. Яковлева), соціальні здібності

(Л. В. Попова), соціальна компетентність (Л. А. Петровська), адап&

тивний інтелект (С. Берт, Д. Уотсон), синтезований інтелект

(Ф. Дітман&Колі, П. Болтс). Разом з тим, ми не можемо розглядати їх

як синоніми. Нариклад, такі дослідники як С. А. Васильєв, В. Н. Ке&

ласьєв, Н. В. Старков, Н. М. Полуектова, І. В. Яковлева вважають,

що «соціальний інтелект виступає професійно важливою якістю

в професіях типу «людина — людина», різновидом яких є і діяльність

соціального працівника» [4, 123]. Тоді як Г. М. Коджаспірова та

А. Ю. Коджаспіров частиною системи ключових компетентностей

особистості в сучасній педагогіці називають соціальну компе&

тентність як «соціальні навички (обов’язки), що дозволяють людині

адекватно виконувати норми і правила життя у суспільстві» [7, 62].

А Деніел Гоулмен, розглядаючи емоційний інтелект, в одно&

іменній книзі досить переконливо доводить, що життєвий успіх

індивіда визначається не стільки коефіцієнтом розумового розвит&

ку (ІQ), скільки особливостями його характеру, особистості в ціло&

му, зокрема здатністю розуміти інших, емпатією, самодис&

ципліною, ініціативністю [2].    

Постановка завдання. Отже, висока значущість і багатогранність

проявів соціальної складової особистісної та професійної компете&

нтності фахівця в суспільному житті, протилежність наукових

суджень щодо психологічної специфіки цього явища відкриває

перспективу його наукового розгляду. Метою даного дослідження
ми визначили встановлення сутнісних характеристик соціальної
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складової професійної компетентності та вивчення її сформова&

ності у студентів — майбутніх фахівців системи діяльності «люди&

на&людина».
Виклад основного матеріалу дослідження. Як ми вже зазначали

вище, для окреслення психологічних «інструментів», які дозволя&
ють особистості розібратися в ситуації, вибрати оптимальний тип
реагування і контролювати подальших хід подій, використовують&
ся різні поняття. Ми свою увагу хочемо зосередити на трьох, які, на
нашу думку, є найбільш близькими. Це соціальний інтелект,
емоційний інтелект та соціальна компетентність.

Проведений науковий аналіз свідчить, що в соціально&педа&
гогічній літературі терміном «соціальний інтелект» позначаються
спеціальні здібності, що визначають успішність людини у взаємодії
її з іншими людьми, успішність її орієнтації в різних «людських си&
туаціях», її можливості передбачити розвиток міжособистісного
спілкування її конкретному стану і вчинкам людей» [4, 123]. В тако&
му розумінні наведене поняття дозволяє характеризувати особис&
тостей, які вміють розпізнавати внутрішній стан оточуючих людей,
відносини між ними, мотиви їх поведінки.

Д. В. Ушаков окреслює поняття «соціальний інтелект» як
«здатність розуміти інших людей, їх взаємостосунки і соціальні
си]туації …. Соціальний інтелект дозволяє, точно оцінивши ситу&
ацію і людей, що беруть участь у ній більш, адекватно збудувати
стратегію поведінки» [10, 26]. Разом з тим дослідник наголошує, що
соціальний інтелект — це «здібність до пізнання соціальних явищ,
яка складає лише один з компонентів соціальних умінь і компете&
нтності, а не вичерпує їх» [10, 18]. Далі він продовжує цю позицію,
вказуючи: «соціальний інтелект — це швидше компетентність
у сфері соціального пізнання, ніж спеціальна здатність» [10, 20]
(курсив наш. — Л. В.). Означене дозволяє припустити, що і в пер&
шому тлумаченні, і в другому ми маємо справу не зі здібностями як
такими, а швидше з компетентністю, тобто загальною здатністю,
заснованою на знаннях, досвіді, цінностях та закріпленою в дії.

Інше поняття, яке характеризує позначену особистісну
здатність — це емоційний інтелект. Саме він, на думку Л. О. Бєло&
вої, «забезпечує можливість гнучкого й адекватного реагування лю&
дини на впливи зовнішнього світу та інших людей» [1, 98].

Зазначимо, що термін «емоційний інтелект» ввели до наукового
обігу в 90 рр. минулого століття американські психологи Пітер Са&
ловей і Джон Майєр для позначення таких специфічних властивос&
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тей людської психіки, як уміння розбиратися у власних почуттях,
розуміти настрій людей, а також уміння регулювати власні емоції
[11]. Разом з тим, на думку О. Філатової, до навичок управління
собою емоційний інтелект потребує наявності механізму взаємодії
з іншими людьми [11, 101]. Такий механізм починається з уміння
ставити себе на місце іншого, тобто враховувати при прийнятті
рішень почуття інших людей, на відміну від прийняття на себе
розв’язання проблем усього оточення. Дослідниця вказує, що висо&
кий рівень розвитку емоційного інтелекту забезпечує можливість:
розуміти інших, тобто «розпізнавати» їх почуття й погляди, актив&
но цікавитися їх турботами; розвивати інших; розуміти потреби їх
зростання, створювати для цього нові можливості; передбачати,
розуміти й задовольняти потреби інших; поважати різні думки.
Водночас, означені положення ми можемо охарактеризувати і та&
ким виразом: «Людина є соціально&компетентною …, якщо вона
здатна розуміти інших людей» [5]. Тобто ми знову повертаємося до
поняття «компетентності» як сукупності знань і досвіду в тій чи
іншій області, в даному випадку в системі професійного спілкуван&
ня (комунікації, взаємодії та перцепції).

Водночас, аналізуючи сутність соціальної компетентності,
можна побачити, що ряд дослідників тлумачать її не лише як
здатність розуміти інших. Так Р. Ульріх і Р. Ульріх розробили кон&
цепцію, в якій сформульовано сім характеристик соціально&компе&
тентної людини [12]: здатність приймати рішення стосовно самого
себе і прагнути до розуміння власних почуттів і вимог; здатність за&
бувати несприятливі почуття й власну невпевненість; здатність уяв&
ляти, як необхідно досягати цілей найбільш ефективно; вміння
правильно розуміти бажання, очікування і вимоги інших людей,
зважувати і враховувати їх права; вміння аналізувати царину, яка
визначена соціальними структурами й установами, роль їх предс&
тавників і включити ці знання у свою поведінку; вміння уявляти, як
з урахуванням конкретних обставин і часу поводити себе, беручи до
уваги інших людей, обмеження соціальних структур і особисті ви&
моги; здатність звітувати перед собою, що соціальна компе&
тентність не має нічого спільного з агресивністю і передбачає пова&
гу прав і обов’язків інших. Тобто, в такому розумінні соціальна
компетентність описує не лише позицію особистості щодо інших
(соціальний інтелект) чи адекватне сприйняття нею себе й оточую&
чих (емоційний інтелект). В такому розумінні це поняття виступає
набагато ширшим. Подальший його аналіз доводить це. 



– 205 –

інклюзії людей Секція І

в загальноосвітній простір

Наприклад, Н. В. Альохіна та Л. Г. Кайдалова до соціальних

компетентностей майбутніх фахівців відносять: уміння жити та

діяти в певному соціумі, враховуючи власну свободу і безпеку;

навички соціально&культурної поведінки; навички взаєморо&

зуміння; здатність до співпраці; повага одне до одного; соціальні

уміння та навички, пов’язані з процесами соціальної взаємодії та

співпраці, уміння працювати в групах; нести відповідальність за

свою діяльність тощо [5].

Аналіз компетентнісних моделей провідних європейських країн

показує, що в структуру такої ключової компетентності, як соціаль&

на, включені в Австрії — здатність брати на себе відповідальність,

співпраця, ініціативність, уміння працювати в команді, здатність

спілкуватися; в Бельгії — активна участь в житті суспільства, ко&

мунікативні компетенції, розуміння рівних можливостей, уміння

співробітничати; у Німеччині — соціальне єднання, здібність до

розв’язування конфліктів, співпраця, робота в команді [9, 31–33].

В. Кунициною соціальна компетентність трактується як «систе&

ма знань про соціальну діяльність і про себе, система складних

соціальних умінь і навичок взаємодії, сценаріїв поведінки в типо&

вих соціальних ситуаціях, що дозволяють швидко й адекватно адап&

туватися, приймати рішення, діяти за принципом «тут, зараз і най&

кращим способом» [8, 44]. Основними функціями соціальної

компетентності автор вважає соціальну орієнтацію, адаптацію,

інтеграцію загально&соціального й особистого досвіду.

Загалом ми погоджуємося з позицією О. Овчарук, що соціальні

компетентності — це здатності людини, пов’язані з оточенням,

життям суспільства, соціальною діяльністю особистості (здатність

до співпраці, уміння розв’язувати проблеми в різних життєвих

ситуаціях, навички взаєморозуміння, соціальні й громадянські

цінності та вміння, комунікативні навички, мобільність у різних

соціальних умовах, вміння визначати особисті ролі в суспільстві

тощо) [9].

Наголосимо на тому, що у представлених підходах соціальна

компетентність виступає поняттям багатогранним, яке характери&

зує не лише знання особистістю себе, свого оточення, а й уміння

реалізовувати ці знання на практиці, крім того, забезпечувати на

основі цього професійний успіх та результативність професійної

взаємодії. У зв’язку з цим соціальна компетентність, на нашу дум&

ку, виступає необхідною складовою професійної компетентності
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студентів — майбутніх фахівців системи діяльності «людина&люди&

на». Рівень її сформованості ми вивчали у студентів Інституту

соціальної роботи та управління Національного педагогічного

університету імені М. П. Драгоманова (майбутні соціальні педаго&

ги, соціальні робітники, практичні психологи). До дослідження

було залучено 100 студентів 1–3 курсів; використано методику

«Діагностика «емоційного інтелекту» [3].

Таблиця 1. — Парціальний та інтеграційний рівні емоційного інтелекту, %

Як видно з даних, представлених у табл. 1, рівень емоційного

інтелекту в студентів не є сформованим на достатньому рівні. Так,

майже третина з них — 37% — продемонстрували низький рівень

розуміння себе та оточуючих. Аналогічні дані прослідковуються і за

окремими показниками досліджуваного феномену.

Значний відсоток студентів, що продемонстрували низький

рівень за рядом показників, свідчить, на нашу думку, про недос&

татній рівень розвитку емоційного інтелекту як важливої складової

соціальної компетентності особистості. Як нами було наголошено

вище, соціальна компетентність у професійній підготовці фахівця

системи діяльності «людина — людина» є необхідною складовою.

У зв’язку з цим, бачимо гостру необхідність подальшого вивчення

та цілеспрямованого формування означеної складової професійної

компетентності. Таким чином, підсумовуючи все вище означене,

можна констатувати наступне:

1. У системі діяльності «людина — людина» важливе значення

відіграють вміння та успішність фахівця у взаємодії її з іншими

людьми. Разом з тим така здатність у літературі трактується неод&

нозначно — соціальний інтелект, емоційний інтелект, соціальна

компетентність тощо.

Показник
Рівень

високий середній низький

Емоційна обізнаність 26 30 44

Управління своїми емоціями 11 62 27

Самомотивація 15 38 47

Емпатія 22 42 36

Розпізнавання емоцій інших людей 30 39 31

Загальний показник 20,8 42,2 37
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2. Аналіз сутності означених феноменів дозволив соціальну
компетентність окреслити як найширше поняття та визначити як
систему знань про соціальну діяльність і про себе, систему склад&
них соціальних умінь і навичок взаємодії, сценаріїв поведінки
в типових соціальних ситуаціях.

3. Експериментальне вивчення рівня досліджуваної ознаки
у студентів — майбутніх фахівців системи діяльності «людина —
людина» засвідчив її недостатню сформованість. Враховуючи це,
перспективним бачимо подальше вивчення усіх складових про&
фесійної компетентності майбутнього фахівця системи діяльності
«людина — людина» та на цій основі окреслення науково обґрунто&
ваних шляхів їх формування і розвитку.
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Анотація
Окреслено важливість вивчення соціальної складової профе&

сійної компетентності. Проаналізовано сутність понять «соціаль&

ний інтелект», «емоційний інтелект», «соціальна компетентність».

Представлено результати вивчення емоційного інтелекту у сту&

дентів.

Ключові слова: «соціальний інтелект», «емоційний інтелект»,

«соціальна компетентність».

Аннотация
Очерчена важность изучения социальной составной професси&

ональной компетентности. Проанализирована сущность понятий

«социальный интеллект», «эмоциональный интеллект», «социаль&

ная компетентность». Представлены результаты изучения эмоцио&

нального интеллекта у студентов.

Ключевые слова: «социальный интеллект», «эмоциональный

интеллект», «социальная компетентность».

Summary
Importance of study of social component professional competence is

outlined. Essence of notions «social intellect», «emotional intellect»,

«social competence» are analyzed. The results of study of emotional intel&

lect at students are presented.

Key words: «social intellect», «emotional intellect», «social competence».
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В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Міляєва Валерія Робертівна
кандидат психологічних наук, доцент, докторант кафедри психології
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Постановка проблеми. Проблема якісної професійної підготов&

ки державних службовців сьогодні є надзвичайно актуальною,

оскільки, у складних умовах долання кризових процесів суспі&

льство спрямовує свої зусилля на створення професійної державної

служби, яка б відповідала європейським нормам якості [7].Культур&

но&освітня інтеграція в галузі підготовки, перепідготовки та підви&

щення кваліфікації державних службовців є важливим напрямком

процесу входження України до Європи.

В першу чергу це передбачає забезпечення органів державної

влади висококваліфікованими керівниками нового типу — здатни&

ми взяти на себе відповідальність і ефективно вирішувати загально&

національні проблеми. За словами відомого японського спеціаліста

з проблем якості, одного з ідеологів «японського економічного ди&

ва» професора К. Ісікави, якість управління починається з підго&

товки кадрів і закінчується підготовкою кадрів.

Зазначена проблематика частково висвітлена в роботах знаних

психологів С. Д. Максименка, В. А. Швалба, Н. В. Чепелєвої,

Н. О. Пов’якель, Л. Ф. Бурлачука, Л. М. Карамушки та інших. Для

осмислення окреслених питань велике значення мають наукові

праці, в яких розкриті психологічні зміст методів та форм підготов&

ки кадрів у різних соціальних сферах (В. А. Семиченко, Н. Л. Ко&

ломінський, В. М. Шепель, В. Зігерт, Л. Ланг), особливо в сфері

державного управління (П. М. Петровський, Т. В. Ткач, Є. А. Кри&

ницький, О. Б. Граждан).

Зростають вимоги до загальнонаціональної системи підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

Якість змісту та організації професійного навчання і підвищення

кваліфікації повинна забезпечуватись відповідно європейських
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стандартів і відбуватись в умовах інтегрованого освітнього середо&

вища, а саме: мати необхідні ресурси (кадрові фінансові,

матеріальні, інформаційні, наукові, навчально&методичні тощо);

забезпечувати організацію навчального процесу відповідно сучас&

них тенденцій розвитку національної та світової економіки і освіти;

здійснювати контроль якості підготовки фахівців на всіх етапах

навчання [4].

Серед основних принципів сучасного інтегрованого освітнього

простору виділяється принцип ефективного поєднання навчання,

науки та практики. Його реалізація передбачає здійснення таких

заходів: наукове обґрунтування змісту та організації процесу пе&

репідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;запрошення до

викладання навчального матеріалу відомих вчених та високок&

валіфікованих фахівців з державного управління;

залучення викладачів та спеціалістів вищих навчальних зак&

ладів до наукових досліджень з актуальних проблем державного уп&

равління, до вирішення важливих наукомістких завдань практичної

діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;

створення тимчасових творчих колективів за участю високок&

валіфікованих фахівців органів державної влади, наукових та на&

уково&педагогічних співробітників з метою здійснення навчально&

методичних розробок; розвиток різноманітних форм наукової та

професійної творчості слухачів системи підготовки, перепідготов&

ки та підвищення кваліфікації державних службовців (наукові кон&

ференції, семінари, конкурси, тренінги, фахові творчі роботи то&

що); проходження стажування в органах державної влади

науковцями та викладачами, з метою адаптації їх фахових знань до

вимог практичної діяльності.

Мета статті — висвітлити основні аспекти запровадження

досвіду інтеграції освіти у систему підвищення професійної

кваліфікації державних службовців: зокрема, описати елементи

психологічного аналізу особистості керівника та психологічного

супроводу його фахового зростання.

Очікується, що після прийняття нового Закону України «Про

державну службу» [5] будуть законодавчо визначені основи про&

фесійної державної служби, що передбачає чітке виділення

профілів компетенцій лідерства. На процедурному рівні, профілі

компетенцій лідерства мають визначити компетенції та поведінку,

що є бажаними та обов’язковими для вищого корпусу державних
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службовців та керівників інших рівнів в Україні. Планується запро&

вадження профілів компетенцій лідерства в управлінні людськими

ресурсами, зокрема, при призначенні нових керівників на держав&

ну службу та в процесі оцінювання результатів їх діяльності. Отже,

професійне навчання має сприяти розвитку ключових компетенцій

та бажаної поведінки державних службовців [1].

Виклад основного матеріалу. Актуальність проблеми психо&

логічного аналізу особистості керівника обумовлена значимістю уп&

равлінської діяльності у суспільному розвитку і розумінням того, що

його центральним суб’єктом є людина: вдосконалення і розвиток її

особистісної сфери та професійної діяльності. Наукова теорія, в свою

чергу, виділяє цілий ряд причин для здійснення такого аналізу [2].

Психологія розвитку особистості керівника потребує сьогодні

системного підходу у зв’язку із визначенням цього феномену як

цілісної системи, що являє собою сукупність окремих компонентів,

взаємодія яких проявляється у нових якостях та станах. Урахування

і використання їх саме і забезпечують ефективне функціонування

всієї системи. Сучасні дослідження процесу розвитку особистості

керівника повинні базуватися на чітких методологічних принци&

пах, зокрема: системності, цілісності, ієрархічності, структурності,

взаємозв’язку системи і середовища.

Структура особистості керівника, визначена психологічною на&

укою, складається з управлінського ядра, життєвих диспозицій,

успадкованих спонук, афективного, аксіологічного, когнітивного

та праксеологічного потенціалів. Окремого аналізу потребують

шляхи реалізації психофізіологічної готовності керівника до уп&

равлінської діяльності, механізмів переходу внутрішніх спонук у

зовнішні і навпаки, внутрішніх регуляторів управлінської актив&

ності та їх стильових характеристик.

Визнання управлінської діяльності як найважливішої для оп&

тимізації соціальної, економічної, політичної і духовної сфер діяль&

ності суспільства потребує додаткової уваги до діяльності керівни&

ка. Виникає нагальна потреба наукового дослідження здатності

керівника до засвоєння соціального, морального, професійного

досвіду, а також перетворення його з теоретичної можливості на ре&

альний досвід; активного вибіркового ставлення до норм, ціннос&

тей середовища, взаємодії з оточенням.

Активізація уваги до діяльності управлінців привела до започат&

кування та реалізації значної кількості аналітичних дослідницьких
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програм у сфері психології в Україні. Результати виявили високий

відсоток проявів нейротизму — імпульсивність, невитриманість,

ухилення від реальності і відповідальності, послаблення психічної

активності. На думку спеціалістів, причиною такого стану

є психічна напруга у стосунках між керівним складом та представ&

никами нижчого управлінського рівня, що виникає у зв’язку із его&

центричним стилем керівництва [3].

Отже, навіть обмежений список проявів недосконалої управ&

лінської діяльності є причиною гальмування професійного розвит&

ку сучасних керівників і потребує розробки технології усунення цих

проявів. Психологічні резерви вдосконалення управління сьогодні

є значними, але проблеми виникають в процесі їхнього викорис&

тання на практиці.

Найбільш ефективна взаємодія психологічної науки з управлін&

ською практикою полягає у постачанні детальної інформації про

дію об’єктивних законів функціонування та розвитку психіки, яка

дозволяє зрозуміти особливості і мотиви поведінки людей, а також

впливати і змінювати їх. Наукова психологія може запропонувати

рішення, суть яких проявляється у визначенні напрямів реалізації

інтелектуально&психологічних резервів людини і конструювання

ефективних способів впливу на особистість управлінця. 

Особливої уваги в рамках визначеної проблеми потребує психо&

логічний аналіз структури особистості керівника. В своїх

публікаціях О.В.Киричук [6] виділяє таку структуру особистості

керівника, яка на наш погляд відображає всі аспекти його діяль&

ності в сфері державного управління і може бути використана як

схема емпіричного дослідження.

1. Ядро особистості управлінця. Для визначення основних еле&

ментів феномена особистості необхідно проаналізувати складну

взаємодію генетичних факторів і біологічних систем індивіда із

зовнішнім середовищем. Отже, для визначення основних атрибу&

тивних характеристик цього поняття необхідно використати перш

за все системний підхід.

Системний підхід потребує проведення компетентного, струк&

турного, функціонального, генетичного і прогностичного аналізу.

В межах компонентно&структурного аналізу феномена особистість

на першому рівні сходження від абстрактного до конкретного

виділяють три підсистеми: ядро особистості управлінця, управ&

лінську компетентність та управлінську активність (творча
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взаємодія із підлеглими, пристосування до соціального оточення,

досягнення цілісності власного внутрішнього світу). На другому

рівні сходження від абстрактного до конкретного в структурі ядра

особистості управлінця виділяються іще три компоненти: життєві

диспозиції, життєві спонуки та життєві потенціали [6, с. 69–71]. 
Життєві диспозиції. Життєві диспозиції особистості управлінця

найбільш яскраво проявляються у соціально&психологічних особ&
ливостях, зокрема, у діловому спілкуванні. Сучасна психологічна
наука спостерігає перевагу біофільних тенденцій (любов до життя
в усіх проявах, його творення, абсолютна свобода) над некрофіль&
ними (руйнування, перетворення іншого в жертву, ірраціональний
авторитаризм, підвищена увага до власної персони як основні фор&
ми поведінки) серед життєвих диспозицій управлінця [6, с. 78–85]. 

Життєві спонуки. Під ними розуміються сутнісні динамічні
психічні сили (потяги, пристрасті, потреби), що проявляються як
стан внутрішньої напруги, спонукають управлінця до цілеспрямо&
ваної активності. Серед найважливіших компонентів життєвих
спонук виділяються потреби. В психології існують численні кла&
сифікації потреб [А. Маслоу, Е. Фромм], які виділяють фізіологічні,
потреби безпеки, належності і любові, поваги, самоактуалізації.
Емпіричним корелятом життєвих спонук можна вважати рівень за&
доволення основних потреб людини [6, с. 7].

Життєві потенціали. Особливе місце в структурі особистості
керівника з точки зору динаміки розвитку посідають стильові ха&
рактеристики. Саме вони забезпечують прояви активності у по&
ведінці. Емпіричні дослідження дозволили виділити певні рівні ак&
тивності керівника.

Афективний рівень активності. Проявляється в поведінці як
емоційна реакція на успіх і невдачу, переживання гордості і задово&
лення, нерішучість і побоювання наслідків, почуття сорому і при&
ниження. Це короткі емоційні стани, пов’язані із різкою зміною
важливих життєвих обставин, а також переживання ставлення до
самого себе.

Аксіологічний рівень активності. Характеризує успадковану від
народження здатність особистості до вільного вибору життєвих
цінностей. Власна ієрархія цінностей визначає як зовнішні форми
активності управлінця, так і особливості його духовного становлен&
ня, що знаходить вияв у продуктивних і непродуктивних
орієнтаціях і духовно&креативному рівні управлінської активності.
Як зауважував Е.Фромм, продуктивна активність формується на
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основі любові, праці і думки (мається на увазі мислення). Непро&
дуктивна — залежить від співвідношення таких основних типів по&
ведінки: прагнення заволодіти людьми і речами; наявність агресії
стосовно людей та речей; сприймання самого себе як товару,
індивідуальна ціна якого залежить від тої, яку можуть заплатити на
ринку.

Когнітивний рівень активності. Забезпечує розвиток самосвідо&
мості та здатність управлінця сприймати себе зі сторони, рефлекту&
вати з приводу своїх можливостей на шляху до розвитку та самов&
досконалення. Вважається, що ієрархічна структура внутрішнього
«Я» змінюється в процесі розвитку під впливом успадкованих
когнітивних можливостей в процесі соціальної взаємодії.

Праксеологічний рівень активності. Включає психічні процеси,
пов’язані із сприйманням та переробкою інформації і успадковані
передумови творчості. В поведінці керівника цей рівень активності
забезпечує стійкість в умовах стресових ситуацій, працездатність,
психічний тонус, експресивність, відмову від загрозливих та авто&
ритарних методів впливу на іншу людину.

2. Управлінська компетентність (Я&концепція управлінця).
В науковій теорії існує значна кількість визначень феномену
управлінської компетентності. Більшість авторів кваліфікують
компетентність як інтегральну характеристику особистості з точки
зору її орієнтації та пристосування, впливу на себе та інших; здат&
ності застосовувати набутий досвід в нових умовах; виробляти
адекватні оцінки і реакції в різних життєвих ситуаціях; діяти
конструктивно, ефективно розв’язувати життєві проблеми, досяга&
ти якісних результатів [6, с. 14]. 

Компонентно&структурний аналіз цього феномена виділяє три
основні блоки управлінської компетентності: когнітивний, афек&
тивно&аксіологічний, праксеологічний, які ґрунтуються на вищез&
гаданих потенціалах ядра особистості управлінця.

Когнітивний блок управлінської компетентності. Когнітивна
сфера управлінця передбачає передусім здатність прогнозувати си&
туацію взаємодії із підлеглими та вищим керівництвом, враховува&
ти її специфіку та управляти нею. Така поведінка потребує наяв&
ності відповідних знань та адекватного сприймання і розуміння
об’єктивних законів управлінської діяльності. До когнітивного
блоку відноситься також і Я&концепція особистості управлінця.
Дуже важливо, щоб вона була позитивною, і забезпечувала розви&
нуту самосвідомість і адекватне саморозуміння. 



– 215 –

інклюзії людей Секція І

в загальноосвітній простір

Афективно!аксіологічний блок управлінської компетентності.
Цей структурний елемент особистості управлінця включає систему

ціннісних орієнтацій, що визначають спрямованість особистості

і лежать в основі ставлень керівника до інших людей, до самого

себе, до зовнішнього світу. Сюди ж можна віднести самооцінку та

оцінку своєї ефективності у сфері професійної діяльності та спілку&

вання. 

Праксеологічний блок управлінської компетентності. Включає

само&ефективність та самоактуалізацію. Самоефективність — це

уявлення не про власну цінність, а про спроможність людини

чинити певні дії. Уявлення про свою ефективність пов’язані у ке&

рівника передусім з досвідом поведінкових досягнень у професій&

ній сфері та спілкуванні.

Самоактуалізація є вродженою тенденцією людини розгортати

свій необмежений творчий потенціал в найрізноманітніших сферах

життєдіяльності. 

Радою Європи ще у 1996 році на симпозіумі «Ключові компе&

тенції для Європи» було виділено п’ять основних компетенцій, що

забезпечують успіх діяльності людини в конкретній соціально&пси&

хологічній ситуації [2, с. 123]. Серед них — такі, що пов’язані

безпосередньо із управлінською діяльністю: 1) відповідальність

і участь у спільному ухваленні рішень, регулювання конфліктів не&

насильницьким шляхом; 2) повага до інших, здатність взаємодіяти

з людьми інших культур, мов, релігій; 3) володіння усним і письмо&

вим спілкуванням більше ніж однією мовою. Ці компетенції отри&

мали умовну назву «соціальні». 

Отже, управлінська компетентність як системне різнопланове

явище в структурі особистості проявляється у спроможності

мобілізувати свої знання, вміння та навички, сприяє позитивному

уявленню людини про себе, формує власну незалежну систему ета&

лонів само оцінювання і само відношення, розвиває у керівника

здатність проникати у свій внутрішній світ.

3. Управлінська активність особистості. В основі проявів актив&

ності людини лежать механізми її саморегуляції: а) здатність

об’єктивізувати багатство свого внутрішнього світу в будь&якій

форма, зокрема, в управлінській діяльності; б) процес перетворен&

ня здібностей і особистісних потенцій; в) прагнення розвинути

сильні сторони своєї особистості. 
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Виділяють окремі рівні управлінської активності: доособис&

тісний, егоцентричний, групоцентричний, гуманістичний та духов&

но — креативний [6 с. 27–29].

Доособистісний рівень управлінської активності визначається

як ситуативно&імпульсивний, механічно&виконавський, що регла&

ментується внутрішніми імпульсами або неусвідомленими зовні&

шніми нормами. Спостерігається повна ідентифікація управлінця

зі своїм керівником вищого рівня. По відношенню до підлеглих

проявляється авторитарність, відсутність індивідуального підходу,

цілковита нездатність відмови від власних стереотипів задля того,

щоб зрозуміти внутрішній світ іншої людини.

Егоцентричний рівень управлінської активності класифікуєть&

ся як довільно вольовий, такий, що характеризується прагненням

керівника до власної користі, успіху, престижності, зручності під

час виконання управлінської діяльності. Його діяльність майже не

пов’язана із соціальністю, гуманністю, спрямованістю на контакту&

вання з людьми, її характерними рисами є прагнення до отриман&

ня особистої користі та успіху незважаючи на інтереси колективу та

організації. Управлінець цього рівня ставиться до себе як до

самоцінності, а до підлеглого — як до засобу досягнення своєї ме&

ти, що часто стає основною непорозумінь та міжособистісних

конфліктів. Домінуючи цей рівень веде до того, що всі високі про&

фесійні якості, які часто демонструють такі керівники, по суті

є маніпуляцією. Емпіричні дослідження свідчать про те, що цей

рівень є значною перешкодою в особистому та професійному зрос&

танні як керівника так і підлеглих.

Групоцентричний рівень управлінської активності визначаєть&

ся як довільно&вольовий, що характеризується ідентифікацією

управлінця із соціальною групою. Домінування цього рівня

у керівника характеризується тим, що інтереси групи або орга&

нізації стають для нього важливішими, ніж інтереси окремих

підлеглих, керівник відмовляється від авторитарних методів (кри&

тики, глузування, нотацій, демонстрації переваги, вищого статусу

тощо) в процесі управління. 

Гуманістичний рівень управлінської активності. Для керівника

цього рівня головне завдання полягає у забезпеченні умов для

успіху інших, самореалізації особистісних і професійних потенцій

кожного з підлеглих. Цей рівень пов’язаний з розумінням життєвих

диспозицій особистості, актуальних потреб, потенційних можли&
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востей кожного; сприйманням особистості підлеглого як найвищої

цінності, що є унікальною, неповторною і своєрідною. Такий

керівник в більшості випадків співпрацює з колегами, здійснюючи

конструктивний діалог. Продуктивний результат управлінця

гуманістичного рівня часто визначається новими авторськими

напрямами у власній роботі і в роботі підлеглих.

Креативний рівень управлінської активності (духовно&

катарсісний) — характеризується тенденцією до самоочищення від

деструктивних елементів у психічному, соціальному та духовному

розвитку особистості управлінця. Для представників цього рівня ха&

рактерні такі особливості: дуже високий рівень самоконтролю

в емоційно&позитивних та негативних ситуаціях; яскраво виражена

схильність звинувачувати себе у неприємностях і невдачах орга&

нізації; прагнення досягти високого рівня управлінської компетент&

ності пізнавальної активності та когнітивного розвитку; орієнтація

на пізнання власного внутрішнього світу та розкриття творчого по&

тенціалу;внутрішня позиція такої людини є незалежною від обста&

вин, випадків, інших людей, вона є переконаною, що більшість

важливих подій у житті є результатом власної діяльності, якою мож&

на керувати; висока відповідальність за власні дії і життя взагалі.

Отже, в структурі особистості керівника виділяється система

інтегрованих характеристик (ядро, управлінська компетентність,

управлінської активність) які формують і забезпечують його про&

фесійну ефективність, або сприяють деструктивним проявам в уп&

равлінні.

Висновок. Наукові дослідження вітчизняних психологів, а також

проведена нами психологічна діагностика претендентів на заміщен&

ня керівних посад, що включала 279 респондентів, дозволили

виділити цілий ряд конструктивних характеристик управлінської

активності: точність у сприйманні темпераменту і особливостей

характеру підлеглого; дотримання в управлінні психологічних

законів, що сприяють його оптимізації; здатність відчувати пережи&

вання підлеглого, розуміти його прагнення, сприймати його само&

оцінку та оцінку навколишнього світу; спроможність співчувати

людині, що потребує допомоги, проявляти теплі почуття, симпатію,

щиру повагу; об’єктивне оцінювання власних якостей та ефектив&

ності управлінської взаємодії з підлеглими. На розвиток саме таких

особистісних рис і має бути спрямований процес професійного

зростання керівника в сучасних умовах.
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Таким чином, адаптація професійної підготовки державних

службовців до умов інтегрованого освітнього простору передбачає

підготовку управлінських кадрів з новим образом мислення і сти&

лем діяльності. Але найголовніше, на нашу думку, це створити сис&

тему такого професійного навчання, результати якого сприятимуть

розбудові України та її конкурентоспроможності.
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Анотація
В публікації розглядається проблема вдосконалення про&

фесійної підготовки державних службовців шляхом інтеграції пси&

хологічної теорії та практики в процес підвищення їх фахової

кваліфікації. Зокрема, описуються елементи психологічного

аналізу особистості керівника та психологічного супроводу його

професійного зростання.

Ключові слова: психологічні аспекти професійної підготовки

державних службовців, ключові компетенції, психологічна струк&
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тура особистості керівника, управлінська компетентність, уп&

равлінська активність, управлінська взаємодія.

Аннотация
В публикации рассматривается проблема усовершенствования

профессиональной подготовки государственных служащих путем

интеграции психологической теории и практики в процесс повы&

шения их квалификации. В частности, описываются элементы

психологического анализа личности руководителя и психологичес&

кого сопровождения его личностного роста.

Ключевые слова: психологические аспекты профессиональной

подготовки государственных служащих, ключевые компетенции,

психологическая структура личности руководителя, управленчес&

кая компетентность, управленческая активность, управленческое

взаимодействие.

Summary
In this publication we can see a problem of improving professional

preparation governmental employees in the way of integration theory of

psychology and practice in the process of promotion their professional

qualification .Separately, we can see description of elements in psycho&

logical analysis of personality and psychological accompany his profes&

sional rising.

Key words: psychological aspects of professional training governmen&

tal workers, keys competences of governmental workers, psychological

structure of leader personality, direct competence, direct activity, direct

cooperation.



– 220 –

Секція І Науково�організаційні засади

з особливими потребами 

УДК 371.78 +376.2+376.3

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО 
ІНТЕРЕСУ У СТУДЕНТІВ5ІНВАЛІДІВ В УМОВАХ
НАВЧАННЯ НА ПСИХОЛОГО5ПЕДАГОГІЧНОМУ

ФАКУЛЬТЕТІ

Хозраткулова І. А.
кандидат педагогічних наук, доцент, МДУ ім. В. Сухомлинського

У статті зроблена спроба розкрити особливості впливу соціаль&

ного інтересу на мотивацію професійної психологічної діяльності.

Особлива увага приділяється здійсненню індивідуального підходу

до навчання студентів з особливостями психофізіологічного роз&

витку. Формою реалізації такого підходу виступає волонтерська

діяльність.

В статье предпринята попытка раскрыть особенности влияния

социального интереса на мотивацию профессиональной психоло&

гической деятельности. Особое внимание обращается на осущес&

твление индивидуального подхода к обучению студентов с особен&

ностями психофизиологического развития. Формой реализации

такого подхода выступает волонтерская деятельность. 

The article attempts to reveal the influence of social interest in the

motivation of professional psychological activities. Particular attention is

drawn to the implementation of individual approach to teaching students

with the peculiarities of psychophysical development. The form of such

an approach advocated volunteering.

Актуальність дослідження. Сьогодні інвалідність трактується не

стільки як медична проблема, скільки соціальна. 

Інтеграція в суспільство як повноцінна подія є неможливою без

отримання інвалідами професійної освіти, без системи її забезпе&

чення [4,5]. 

В умовах сучасного реформування та розбудови національної

системи педагогічної та психологічної освіти України пріоритет&

ним напрямом освітньо&виховного процесу молоді повинно бути

формування моральності, толерантності, відповідальності тощо.

Тобто основним принципом у підготовці до професійної діяльності

є етичний, і перш за все це стосується психолога та соціального пе&

дагога. 
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Учені [цит. за 3] трактують початковий етап професійної підго&
товки як такий, що визначає весь хід подальшого життя людини. 

Г. Бондаренко [1] довів, що поведінку особи з інвалідністю на
етапі професійного навчання детерміновано професійними
цілями, а також ефективністю взаємодії з викладацьким складом
і навчальною групою. Цей життєвий етап є особливо складним
і відповідальним, тому що від глибини засвоєння знань залежить
плідність функціонування особистості в професійній діяльності
нарівні з рештою її учасників. 

У зв’язку з цим особливого значення набуває якісний соціаль&
но&педагогічний і психологічний супровід процесу навчання сту&
дентів зі специфічними потребами у ВНЗ. 

Аналіз останніх досліджень. Дослідники Антипова В., Виштак О.,
Рогов М., Климчук В., Копєїна Н., Кондратьєва О., Попов В. від&
значають, що на початковому етапі навчання студентів їх мотива&
цію визначає головним чином нова соціальна роль. Але мотивація
не може підтримувати їх навчальну діяльність протягом тривалого
часу і тому поступово втрачає своє значення.

Виходячи з положень теорії про провідну роль мотивації як
основного стимулу рухової активності і нерозривно пов’язаної
з нею психічної діяльності та значної пластичності нервової систе&
ми, учені обґрунтовують необхідність комплексного психолого&пе&
дагогічного підходу до навчання людей з особливими потребами
(М. Б. Ейдінова, Є. К. Правдіна&Винарська; К. О. Семенова,
О. М. Мастюкова, М. Я. Смуглін; К. О. Семенова, Н. М. Махмудо&
ва; Л. О. Бадалян; С. К. Євтушенко; В. І. Козявкін; Т. Проскуріна,
М. Сварник, М. Ніколаєв, Л. Ф. Шестопалова та ін.). Спроби уза&
гальнення досвіду навчання і виховання учнів з особливими потре&
бами засвідчили важливість і необхідність педагогічного втручання
в процес подолання в них адаптаційних утруднень, реалізації
індивідуального підходу, розробки оригінальних засобів і прийомів
навчання в умовах ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Проблема формування в студентів
соціально&значущого ставлення до обраної професії вимагає вияв&
лення сучасних методологічних підходів, накопичення знань в єди&
ну систему, яка забезпечує єдність теоретичної та практичної підго&
товки, тобто передбачає постійну органічну взаємодію із
соціальними та психологічними службами.

Однією з форм такого співробітництва може бути участь

студентів у розробці та реалізації соціальних проектів. Активні дії
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студентів у процесі реалізації проектів будуть сприяти розвитку

соціальних цінностей, зокрема формуванню соціального інтересу. 
Ми поділяємо думку Г. Бондаренка, що якісний рівень навчаль&

ної діяльності — найкращий стимул для розвитку самоповаги, яка у
свою чергу компенсує фізичний дефект. Саме цю позицію покладе&
но в основу ідеї нашого дослідження.

Результати наших наукових напрацювань [6] доводять, що
пріоритетним напрямом у навчанні та вихованні майбутнього
працівника соціально&психологічної сфери є спрямованість на роз&
виток соціального інтересу як критерію професійної придатності
фахівця. 

Із позиції А. Адлера, наше життя є цінним лише настільки,
наскільки ми сприяємо підвищенню цінності життя інших людей.
А. Адлер наголошував, що соціальний інтерес виступає основою
інтеграції в суспільство та усунення почуття меншовартості.

Людям із високим рівнем соціального інтересу властиві прояви
турботи, довіри, співчуття, готовності до відповідального вибору,
творчості, співробітництва тощо. Отже, розвиваючи соціальний
інтерес у студентів, ми формуємо тенденцію до альтруїзму, толера&
нтності, довіри, прийняття іншого; сприяємо оптимальній
соціалізації особистості через професійну соціально&психологічну
адаптацію, одним словом, формуємо гармонійну особистість, здат&
ну до самоактуалізації.

Мета статті — визначити соціальний інтерес як мотив реалізації
особистості в соціально&педагогічній та психологічній діяльності,
а також довести необхідність реалізації волонтерської програми як
елементу навчання студентів із обмеженнями життєдіяльності
в умовах освітнього процесу. 

Загальною гіпотезою дослідження є припущення, що ефектив&
ність підготовки майбутніх спеціалістів підвищиться, якщо форми
та методи діяльності спрямувати на розвиток соціального інтересу
особистості. 

Для досягнення мети та перевірки гіпотези ми визначили такі
завдання: 

1. Вивчити рівень емпатичних тенденцій у студентів психо&
логічного факультету та порівняти результати у двох групах сту&
дентів з різним станом здоров’я.

2. Порівняти рівень розвитку соціального інтересу в студентів&
інвалідів та здорових студентів, які навчаються на психологічному
факультеті.
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3. Визначити та науково обґрунтувати організаційно&педа&

гогічні умови покращення якості навчання студентів&інвалідів. 

Із метою перевірки висунутої гіпотези було сформовано репре&

зентативну вибірку студентів у кількості 130 осіб І–ІІІ курсів фа&

культету психології (двадцять з яких, студенти з особливими потре&

бами), відібраних випадковим чином. У цій вибірці було проведено

діагностичне дослідження за такими методиками: шкала соціаль&

ного інтересу (Crandall J. E.), діагностика особистісної установки

«альтруїзм&егоїзм», діагностика рівня емпатичних здібностей

В. В. Бойка, а також використано метод експертних оцінок. Ре&

зультати проведеного дослідження показали, що серед студентів

виділяються три основні групи:

а) перша група — студенти, для яких є характерними високі

рівні соціального інтересу, інтересу до вибраної професії, що стано&

вить 23% обстежених; 

б) друга група — студенти із середнім рівнем сформованості

соціального інтересу, нестійким ставленням до навчання, нерівною

активністю, їх кількість сягає 72%; 

в) третя група — студенти, у яких немає інтересу до навчання.

Вибір професії цієї групи учнів частіше пов’язаний із певним часом

очікування життєвої переорієнтації. Рівень соціального інтересу —

низький, 5% опитаних. 

Цікавим, на наш погляд, було перевірити залежність рівня

соціального інтересу (інтересу до майбутньої професії) та рівня

успішності цих студентів (за результатами попередніх сесій). Зали&

шається питанням причинно&наслідкові зв’язки цих показників,

але ми припустимо, що високий рівень соціального інтересу прово&

кує молоду людину вибирати професію, пов’язану з категорією

«людина&людина», а в результаті усвідомленого вибору і присут&

ності інтересу до професії студент значно підвищує результа&

тивність підготовки.

Проведені розрахунки з використанням апарату математичної

статистики засвідчили, що емпіричний коефіцієнт рангової коре&

ляції r&Спірмена в нашому випадку становить rs емп 0,2, що за

рівня статистичної значущості p 0,05 для вибірки 130 осіб указує

на достовірний зв’язок рівня успішності студента з показниками

соціального інтересу. 

Надалі досліджувану вибірку студентів було розбито на дві гру&

пи. До першої ввійшли студенти&інваліди, до другої групи — сту&

�
�



денти без обмежених можливостей здоров’я. Емпіричний ко&

ефіцієнт рангової кореляції r&Спірмена для першої групи студентів

становив rs емп = 0,46, а для другої — rs емп = 0,18, що за рівня статис&

тичної значущості p 0,05 указує на достовірний зв’язок рівня

успішності студентів із показниками соціального інтересу, а також

на те, що в студентів&інвалідів рівень цієї залежності є вищим.

Розлад спілкування, одна з найбільш важких соціальних проб&

лем інвалідів, є і наслідком фізичних обмежень, і емоційною захис&

ною самоізоляцією, і зрештою — випаданням із трудового колекти&

ву, появою дефіциту звичної інформації. Тому закономірним є те,

що відновлення нормальних для їх віку і соціального статусу

комунікацій є однією з найбільш навантажених цілей соціальної

реабілітації студентів&інвалідів [4,5].

Із метою соціально&психологічної підтримки та допомоги сту&

дентам&інвалідам під час навчання у ВНЗ було розроблено та апро&

бовано програму індивідуального навчання студентів з особливими

потребами.

Підставою для такого підходу в навчально&виховному процесі

студентів з особливими потребами стали результати проведених

тестових методик, що в свою чергу дало можливість припустити та&

ке: завдяки високому рівню розвитку соціального інтересу студен&

ти з обмеженими можливостями здоров’я можуть бути достатньо

успішними у волонтерській діяльності. 

У цьому аспекті Михайліді С. В. [3] говорить, що хворі, які одер&

жали травму, люди з порушеними функціями є не тільки об’єктом

реабілітаційного процесу, вони повинні бути і визнаватися повноп&

равними учасниками цієї діяльності, суб’єктом соціальної ре&

абілітації, успіх якої значною мірою залежить від ступеня глибини

їх установки на відновлення дієвої соціальної ролі, а відсутність

співпраці може мінімізувати ефективність соціальної реабілітації

або зробити її абсолютно неможливою. Весь комплекс заходів

соціальної реабілітації спрямовано на відновлення і розвиток ак&

тивного соціального суб’єкта, особи, здатної до вольових зусиль,

трудової мотивації, саморозвитку тощо.

Ми вважаємо, що одним із найбільш важливих показників

ефективності реалізації плану волонтерської діяльності студентів

з особливими потребами в умовах ВНЗ є порівняння рівнів

успішності студентів до і після експерименту. 

�
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На думку Л. С. Виготського, процес руху від фізичної дефектив&

ності через психічну компенсацію до соціальної повноцінності —

це процес надзвичайно хворобливий, хоча саме він веде до духов&

ного одужання [2]. 

Було організовано спільну волонтерську діяльність із центром

реабілітації дітей&інвалідів, спрямовану на розв’язання комплексу

проблем студентів з особливими потребам: зниження емоційного і

комунікативного бар’єрів, розвиток інтересу до майбутньої про&

фесії, формування професійних навичок тощо.

За методичну основу прийнято вчення Л. С. Виготського про

структуру дефекту та концепція культурно&історичного розвитку

вищих психічних функцій; продуктивні ідеї дидактів та психологів

(Г. С. Костюка, О. В. Киричука, С. Д. Максименка, І. Д. Беха,

Ю. К. Бабанського, В. О. Онищука та ін.) про ефективність комп&

лексного підходу до навчання і виховання; розроблені в дефекто&

логії теорії диференційованого корекційного навчання учнів

з особливими потребами на основі всебічного врахування їх пси&

хофізичних особливостей і пізнавальних можливостей (В. І. Бон&

дар, Т. О. Власової, Л. С. Вавіної, В. В. Засенко, І. І. Єременко,

М. В. Іпполітової, Г. М. Мерсіянової, Є. П. Постовойтова, Є. Ф. Со&

ботович, В. М. Синьова, В. В. Тарасун, В. Є. Турчинської, Т. В. Сак,

Л. І. Фомічової, О. П. Хохліної та ін.).

Висунуто таку гіпотезу: залучення студентів&інвалідів до волон&

терської діяльності з дітьми&інвалідами за спеціальною програмою

на основі врахування специфічних станів фізичного і психічного

розвитку буде сприяти підвищенню ефективності та покращенню

якості професійного навчання у ВНЗ. 

Для цього було обстежено незалежну вибірку — чотирнадцять

студентів з особливими потребами різних курсів навчання психо&

логічного факультету. До експериментальної групи ввійшло сім сту&

дентів, залучених до волонтерської діяльності. До контрольної гру&

пи — сім студентів, із якими не проведено роботи в цьому напрямі.

Дотримання визначених нами організаційно&педагогічних умов

програми реалізації волонтерської діяльності студентів з особливи&

ми потребами дозволили виявити ефективність експериментальної

програми на матеріалі аналізу їхніх рівнів успішності. 

Результати тестування на початку 2007/2008 навчального року

свідчили про наявність у студентів експериментальної і контроль&

ної груп переважно низького рівня знань з усіх предметів. Це було

інклюзії людей Секція І
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зумовлено, з одного боку, недосконалою навчальною підготовкою

або взагалі її відсутністю, з іншого — наявністю в студентів особли&

вих психофізичних порушень. Однак після впровадження волон&

терської програми впродовж 2007/2008 і 2008/2009 навчальних

років рівень знань студентів експериментальної групи значно пок&

ращився. 

На підвищення рівня навчальних досягнень цієї групи студентів

вочевидь вплинула спеціальна організація навчально&виховного

процесу, а саме: активне залучення студентів&волонтерів до проце&

су реабілітації дітей— інвалідів. Із метою об’єктивної оцінки ре&

зультатів тестування студентів із особливими потребами викорис&

тано непараметричний метод математичної статистики критерій

«U» — Вілкоксона&Манна&Уїтні. 

На першому етапі тестування (до залучення студентів&інвалідів

до волонтерської діяльності) на рівні p < 0,05 значущості між  екс&

периментальною і контрольною групами студентів з особливими

потребами не виявлено достовірних розходжень в оцінках знань.

Але після реалізації волонтерської програми зі студентами екс&

периментальної групи виявлено достовірні розходження на рівні

p < 0,05 значущості. 

Таким чином,  висунута гіпотеза, що спеціальна психолого&пе&

дагогічна підготовка студентів з особливими потребами до волон&

терських занять на основі врахування специфічних станів фізично&

го й психічного розвитку буде сприяти підвищенню ефективності

та покращенню якості навчання, повністю підтвердилася.

Урахування результатів психодіагностичного дослідження за&

безпечить оптимальний розвиток особистості з особливими потре&

бами на шляху професійної та особистісної самореалізації. 

Висновки: 
1. Проведене дослідження виявило гостру необхідність у під&

кріпленні й розвитку соціального інтересу як чинника успішної

психологічної та педагогічної діяльності. 

2. За результатами психодіагностичного дослідження, рівень

розвитку соціального інтересу в студентів з особливими потребами

є вищим за показники здорових студентів. 

3. Оптимальною формою залучення студентів з обмеженнями

життєдіяльності до відновлення дієвої соціальної ролі виступає во&

лонтерська діяльність, яка істотно впливає на успішність навчання

студентів&інвалідів у ВНЗ. 
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Перспективою наших подальших досліджень є визначення

особливостей впливу волонтерської діяльності студентів&інвалідів

на механізм соціальної адаптації. 
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ЕМОЦІЙНО5ЕСТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РОЗУМОВО
ВІДСТАЛИХ УЧНІВ І ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ

АКТИВНИХ ЧИТАЧІВ

Кравець Ніна Павлівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної 
психопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

Характер читацької діяльності розумово відсталих учнів визна&

чають різноманітні чинники, зокрема й естетичний, який передба&

чає розвиток почуттів, отримання відповідних естетичних вражень

від читання. Розвиток і корекцію естетичного сприймання,

емоційно&естетичної діяльності забезпечує аналіз художніх творів

у єдності їх змісту й форми. На думку І.Г.Єременка, естетичне вихо&

вання забезпечує розвиток і корекцію емоційно&чуттєвої сфери ро&

зумово відсталих, зважаючи на предметно&чуттєвий характер їхнь&

ого мислення. Створюється емоційно&естетична атмосфера

захоплення, зацікавленості, відкриття нового в уже відомому, яка

стає засобом мотиваційного забезпечення навчальної діяльності,

оскільки позитивні емоції не лише активно стимулюють думку,
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а й сприяють виникненню потреби у читацькій діяльності, форму&

ючи таким чином активного читача, оскільки у розумово відсталих

школярів часто відсутнє бажання читати художню літературу.

Дослідженнями Н. Й. Волошиної, Н. Є. Миропольської та ін. дове&

дено незаперечну роль художньої літератури щодо впливу на різні

сторони особистості учнів. Працюючи з художніми творами,

аналізуючи їхній зміст, вникаючи у нього та осмислюючи прочита&

не, читачі&учні опановують певне оцінне ставлення до прочитано&

го, формуються як особистості. Відбувається емоційний відгук на

те, що читається, а стійкі види емоційного ставлення, як вважає

П. М. Якобсон, формують сутність читача. Визначаючи стан сфор&

мованості етичних умінь в учнів 5–9 класів, ми визначили критерії

їхньої ефективності й результативності: когнітивний, оцінюваль&

но&емоційний, поведінковий, рефлексивний. 

В процесі роботи над художніми творами у школярів виникали

різноманітні емоції, які ми класифікували за забарвленням: пози&

тивні й негативні; за структурою: прості й складні: за соціальною

ознакою: моральні, інтелектуальні, естетичні. Власне емоції мало

проявлялися зовнішньо, мали чітко виражений ситуативний харак&

тер. Як основні засоби стимулювання діяльності школярів ми

використали бесіду евристичного спрямування щодо змісту

художнього твору; словникову робота; знайомство з цікавими біог&

рафічними даними з життя письменників — авторів творів; перек&

лючення уваги з одного виду діяльності на інший. З метою

активізації мисленнєвої діяльності школярів опиралися на мис&

леннєві операції порівняння, зіставлення. Словникова робота над

текстом художнього твору забезпечувала усвідомлення читачами&

учнями функціонування різних мовних засобів з метою засвоєння

ними таких якостей мовлення, як точність, виразність, багатство,

правильність, краса, доречність тощо, звертаючи увагу на оцінні

суфікси у словах, за допомогою яких передаються найрізно&

манітніші відтінки значень та різноманітних почуттів. Така робота

сприяє корекції сигніфікативної функції мовлення, завдяки чому

школярі опановують лексичне значення слів. Неабияка роль відво&

диться виразному читанню. Розумово відсталі школярі навіть

у 8–10 класах не можуть на достатньому рівні опанувати таку важ&

ливу якісну ознаку читання, як виразність, зокрема правильне на&

голошування слів, сутність логічних наголосів, постійно звертаючи

увагу учнів на їхню вимову, інтонацію читання речень. Цінним
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вважається прийом словесного малювання прочитаного, особливо

під час опрацювання поетичних творів. Учні поступово захоплю&

ються художнім твором, у них формується позитивне ставлення не

лише до читання як процесу взагалі, а й до читання художньої літе&

ратури зокрема.

Отже, належним чином організована емоційно&естетична

діяльність розумово відсталих учнів на уроках читання активізує

пізнавальну діяльність школярів, стимулюючи в них бажання чита&

ти художні твори. 

ВПЛИВ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НА УСПІШНІСТЬ 
НАВЧАННЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ 

Шорохова Валентина Володимирівна 
аспірант кафедри корекційної психопедагогіки Інституту 
корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова Київ

Стан здоров’я, як відомо, входить в поняття «якість населення»,

складовими якого є розумова й фізична працездатність. Розумова

працездатність — провідний показник активного функціонування

стану психіки, що відображає основні її властивості: увагу, сприй&

мання, мислення, пам’ять і т. д. 

Увага до стану розумової й фізичної працездатності розумово

відсталих дітей посилилася в останні роки у зв’язку з оновленням

змісту спеціальної освіти. Свого часу М. В. Антропова і Є. М. Вайн&

руб довели, що загальна розумова працездатність учнів і успішність

їхнього навчання тісно взаємопов’язані. Як відомо, розумова пра&

цездатність — функція центральної нервової системи, яка сприй&

має найбільше навантаження під час навчальної діяльності. Нами

питання працездатності розумово відсталих дітей розглядається

з точки зору загальної теорії діяльності та теорії розвитку психіки

людини (Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн),

згідно яких психічний розвиток розумово відсталих дітей відбу&

вається за тими ж законами, що й здорових. М. С. Певзнер, Л. І. Пе&

реслені, О. В. Романенко та ін. довели, що рівень працездатності ро&

зумово відсталих школярів залежить як від фізіологічного стану

організму, так і від глибини й характеру враження центральної нер&

вової системи. Отже, розуміння особливостей розумової й фізичної
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працездатності розумово відсталих учнів дає можливість визначити

для них оптимальне навчальне розумове й фізичне навантаження.

Аналіз. даних опитування й анкетування педагогів свідчить, що

вони мало звертають уваги на стан працездатності розумово відста&

лих дітей як дошкільного, так і шкільного віку. Жоден з респон&

дентів не зміг дати хоча б приблизне визначення сутності поняття

«працездатність», не виділяючи розумову чи фізичну працез&

датність. На запитання: «Коли під час заняття (уроку) проявляєть&

ся найбільше зниження працездатності у дітей?» переважна

більшість відповіла, що діти втомлюються «в середині заняття

(уроку) чи в кінці». Проте ніхто з опитаних не зміг точно

відповісти, коли ж у дітей починають проявлятися ознаки втоми

і як діти при цьому починають поводитися, які симптоми знижен&

ня працездатності. Досить цікаві відповіді отримали на запитання

анкети «На яких заняттях (уроках) діти найбільше втомлюються

і працездатність знижується?» Педагоги спеціальних дошкільних

навчальних закладів вказали заняття з математики й письма, а учи&

телі — уроки математики, побутової фізики й хімії; 46% вказали

уроки письма або української мови. Очевидно, на заняттях чи уро&

ках з математики учні не лише тривалий час перебувають у статиці,

а й виконують монотонні, не цікаві для них завдання. Уроки мате&

матики, побутової фізики й хімії потребують значного розумового

напруження, активної роботи абстрактного мислення, тому діти

швидко на них стомлюються. На заняттях з письма чи уроках пись&

ма, української мови учні теж більшість часу уроку чи заняття пере&

бувають у статиці, виконуючи одноманітну фізичну роботу — пи&

шуть, що призводить до зміни як розумової, так і фізичної

працездатності за рахунок фізичної та розумової втоми. 

Лише два респонденти з опитаних відповіли, що діти стомлю&

ються не лише на уроках математики, а й на уроках читання, ук&

раїнської літератури. Читання — єдиний з видів словесного мисте&

цтва, який забезпечує формування образного мислення. Крім того,

у підручниках з читання майже усі твори ілюстровано, та й учителі

на уроках читання використовують більше наочного матеріалу,

ТЗН, чого не вказали респонденти про заняття чи уроки математи&

ки. Використання різноманітного наочного матеріалу й ТЗН

сприяє переключенню видів діяльності і діти не так сильно втом&

люються, не наступає перевтома, а відтак не страждає їхня як

фізична, так і розумова працездатність. 
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Отже, регулювання працездатності розумово відсталих дітей

створить засади не лише для зміцнення їхнього здоров’я, а й забез&

печить успішніше засвоєння навчального матеріалу.

ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ

Доленко Людмила Сергіївна
кафедра господарського та цивільного права університету Україна
04071, Київ, вул. Хорива 1!Г. Тел. (044)428!74!12
e!mail:ldolenko@ukr.net 

Пошук і вибір підходящої роботи для осіб з інвалідністю

пов’язаний з великими більшими труднощами, зумовленими, з од&

ного боку, фізичними можливостями самих інвалідів, з другого —

небажанням роботодавців приймати на роботу людей з обмеження&

ми, які остерігаються мати додаткові ускладнення на виробництві.

Тому для кращого вивчення проблем працевлаштування

інвалідів та пропозицій щодо розширення можливостей пошуку

для них підходящої роботи НДІ праці та зайнятості населення було

здійснене анкетування інвалідів з питань зайнятості. Воно прово&

дилось в управліннях праці та соціального захисту населення всіх

регіонів України. У ньому взяли участь близько 3 тис. інвалідів,

різних за віком, захворюваннями, освітою, місцем проживання. 

Інваліди звертають також увагу на проблеми, з якими вони сти&

каються при постановці на облік у центрах зайнятості: вони не по&

годжуються з тим, що центри зайнятості ставлять на облік не всіх

інвалідів, а лише тих, хто відпрацював певний період у тому ж році

(29 тижнів); часто відмовляють у реєстрації інвалідам І групи, пояс&

нюючи це тим, що на них немає заявок від роботодавців; не бажа&

ють ставити на облік інвалідів з дитинства ІІІ групи; для постанов&

ки на облік вимагають багато довідок, і сама ця процедура, на думку

інвалідів, відбирає багато часу. Для розв’язання цих проблем про&

понуються такі заходи: прийняття на облік усіх інвалідів, які бажа&

ють працювати, без обмеження термінів страхування, тобто трива&

лий час непрацюючих; при постановці на облік не обмежувати

інвалідів у віці –ставити на облік до досягнення інвалідом

пенсійного віку; спростити процедуру постановки на облік.
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Наступною важливою проблемою, яку називають інваліди у
своїх анкетах, є недостатня поінформованість інвалідів щодо робо&
чих місць, які їм пропонують. Шляхами її розв’язання є: створення
бази даних для працевлаштування інвалідів, яка була б доступна
для всіх інвалідів, що бажають працювати; надання під час прийо&
му більше інформації про робочі місця та про роботодавця; розши&
рення банку даних про приватні підприємства, які працевлаштову&
ють інвалідів; проведення для інвалідів семінарів та надання
більшої кількості консультацій щодо робочих місць; розміщення
інформації про спеціальності для інвалідів з повною назвою
підприємств та повною адресою на стендах, щоб інваліду не дово&
дилося ходити по кабінетах; створення доступної інформації про
відкриття власної справи; надання більшої кількості інформації
про навчання новим професіям; друкування інформації про робочі
місця для інвалідів у місцевих газетах.

Найболючішими для інвалідів є проблеми, які виникають
у процесі вибору робіт, що пропонуються для працевлаштування.
Це, зокрема, недостатня кількість вакансій, на які б могли претен&
дувати інваліди, а якщо вже й пропонується якась робота, то вона
не відповідає професії, яку вже має інвалід (особливо це стосується
інвалідів з вищою освітою), та не влаштовує за рівнем заробітної
плати. 

Наступною важливою проблемою у процесі працевлаштування,
на яку звертають увагу інваліди, є транспортна доступність робочих
місць. 

До інших проблем, на які звертають уваги інваліди, належать,
перш за все навчання інвалідів та працевлаштування після навчан&
ня. Для покращення навчання інваліди пропонують: надавати до&
помогу в перекваліфікації за рахунок коштів центрів зайнятості;
організовувати заочне навчання для оволодіння новою професією;
більше інформувати інвалідів про навчання в державних закладах
(спеціалізованих); частіше влаштовувати виставки професій; забез&
печувати навчання інвалідів за бажанням та працевлаштовувати
відповідно до отриманої професії; давати направлення на роботу
після закінчення навчання в навчальних закладах на певний
термін.

Таким чином, на підставі проведеного опитування можна зро&
бити висновок, що інваліди зацікавлені в роботі служби зайнятості.
Це свідчить про соціальну активність інвалідів та їхнє бажання
знайти ту роботу, яка давала б їм змогу найповніше реалізовувати
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свої можливості й задовольняти власні потреби та при цьому зро&
бити цей пошук більш цивілізованим і комфортним для інвалідів та
самих спеціалістів центрів зайнятості.

ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ІНВАЛІДІВ ЗГІДНО КОНВЕНЦІЇ
ООН ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ     

Кухтик Стасніслав Володимирович
магістрант Міжнародного науково!технічного університету 
ім. академіка Юрія Бугая
84313, Краматорськ Донецької області
Бул. Машинобудівників, 32
e!mail: Blackcat_1987@mail.ru

В умовах становлення і подальшого розвитку правової системи

України особливого значення набуває правове регулювання

суспільних стосунків у сфері працевлаштування осіб з обмеженими

фізичними можливостями: по організації та здійсненню їх про&

фесійної орієнтації, підготовки, перепідготовки, забезпечення

робочими місцями та використання праці на підприємствах, в уста&

новах, організаціях 

В Україні вже створена законодавчо&нормативна база щодо

зайнятості та працевлаштування інвалідів. Активізувалася робота

Державної служби зайнятості щодо сприяння інвалідам у пошуках

роботи. Але цього недостатньо для поліпшення ситуації повної

інтеграції людей з обмеженими можливостями.

Більш того,можна виділити основні загальні та специфічні

проблеми, з якими стикаються інваліди у процесі працевлаштуван&

ня. Першочергового рішення вимагають такі питання, як: низький

рівень заробітної плати, незадовільні умови праці, питання транс&

портної доступності підприємства, недостатня кількість робочих

місць для інвалідів,які мають освіту і кваліфікацію; обмежений пе&

релік професій і спеціальностей,що пропонуються інвалідам, не&

достатня співпраця центрів зайнятості з інвалідами, недостатньо

гнучкий графік роботи для інвалідів,які працюють на вітчизняних

підприємствах, відсутність пропозицій надомної праці, недостатня

кількість спеціалізованих робочих місць для інвалідів
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13 грудня 2006 року Генеральна Асамблея ООН прийняла Кон&

венцію

ООН про права інвалідів. Мета цієї Конвенції полягає у заохо&

ченні, захисті та забезпечені повного користування всіма людьми

з інвалідністю усіма правами людини та основоположними свобо&

дами, а також в заохочені поваги до властивої їм гідності.

Основними принципами цієї Конвенції є:
a) повага до властивої людині гідності, його особистої само&

стійності, включаючи свободу робити на свій власний вибір, i неза&

лежності;

b) недискримінація;

c) повне i ефективне залучення i включення у суспільство;

d) повага до особливостей людей з інвалідністю та їх прийняття

як компоненту людського різноманіття i частини людства;

e) рівність можливостей;

f) доступність;

g) рівність чоловіків i жінок;

h) повага до здібностей дітей&інвалідів, що розвиваються, i по&

вага до права дітей&інвалідів зберігати свою індивідуальність.

В разі ратифікації Конвенції, а Україна ратифікувала її та Фа&

культативний Протокол 4 лютого 2010 року, виникне необхідність

доопрацювання чинного законодавства, оскільки Конвенція стане

його частиною, а Закон України «Про основи соціальної захище&

ності інвалідів в Україні» буде входити до системи законодавства,

що захищає права інвалідів, то виникає необхідність закріплення

практичних механізмів реалізації основних «стандартів» в сфері за&

хисту прав інвалідів.

Для гармонізацій законодавства України згідно Конвенції ООН

про права інвалідів треба включити в програму дій у сфері соціаль&

ного захисту інвалідів, наступні питання: 

— включення до спеціального Закону визначення поняття

«інвалідність», закріпленого в Конвенції про права інвалідів.

— необхідність змін на рівні конституційного законодавства

України, адже терміни «рівність» (існує в конституційному законо&

давстві) і «недискримінація» по відношенню до інвалідів не є іден&

тичними і суттєво відрізняються за змістом.

— удосконалення системи навчанням людей з обмеженими

фізичними та психічними можливостями;

— удосконалення системи працевлаштування інвалідів.
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— поліпшення робота служби зайнятості щодо пошуку роботи

для інвалідів;

— визначити механізми контролю за забезпеченням робочих

місць для інвалідів.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Роганов Максим Максимович
магістр права Донбаського інституту техніки 
та менеджменту ЗАТ «Міжнародний науково!технічний
університет ім. академіка Юрія Бугая»
84313, Краматорськ Донецької області
Бул. Машинобудівників, 32
e!mail: marinavik@ukr.net

З метою інтеграції в європейську і світову спільноту загалом

кожний навчальний заклад має на меті запровадження у навчаль&

но&виховний процес систем інформаційного забезпечення на ос&

нові телекомунікаційних мереж із доступом до глобальної мережі

Інтернет. 

Центри професійної реабілітації інвалідів, які створені у струк&

турі вищого навального закладу є, в першу чергу, навчальними зак&

ладами з певними особливостями функціонування. Тому завдання,

що стоять перед системою освіти України, зокрема вищої освіти,

мають реалізуватися й навчальними закладами системи Міністер&

ства праці та соціальної політики України. 

Internet справді відкриває великі можливості для освіти та само&

освіти. З його допомогою можна отримати інформацію про нав&

чальні заклади, ознайомитися зі спеціальностями, навчальними

програмами та викладацьким складом, знайти окремі публікації то&

що. Однак, надзвичайні потенційні можливості закладені у розвит&

кові інтерактивного дистанційного навчання. Інтерактивне дис&

танційне навчання дозволяє, зокрема відвідування віртуальних

лекцій, завантаження навчальних матеріалів, спілкування елект&

ронною поштою або в чатах, роботу з тренажерами, актуалізацію

навчального матеріалу тощо.

Згідно з Концепцією розвитку дистанційної освіти в Україні,

затвердженої Міністерством освіти і науки 20.12.2000 року, світовий
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процес переходу від індустріального до інформаційного суспі&

льства, а також соціально&економічні зміни, що відбуваються в Ук&

раїні, вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності держа&

ви і в першу чергу в галузі освіти.

Основними завданнями системи дистанційної освіти (СДО) в Ук%
раїні є наступні:

1. формування нормативно&правового, організаційного, на&

вчально&методичного, інформаційно&телекомунікаційного, ма&

теріально&технічного, кадрового, економічного та фінансового за&

безпечення, впровадження та розвитку як дистанційної освіти, так

і дистанційного навчання за окремими курсами або блоками

курсів;

2. організація та розвиток дистанційної освіти за будь&якими

напрямками підготовки фахівців: гуманітарної, економічної, юри&

дичної, природничої, інженерної, військової, аграрної тощо;

3. застосування дистанційних технологій не тільки в дис&

танційній освіті, а й в усіх формах навчання: очній, заочній, екстер&

наті;

4. впровадження технологій дистанційного навчання на всіх

рівнях як повної освіти (середньої, професійно&технічної, до&

вузівської, вищої та післядипломної), так і навчання за окремими

курсами або блоками курсів;

5. забезпечення професійної підготовки та психологічної

підтримки за допомогою дистанційного навчання соціально&неза&

хищених груп населення: безробітних; осіб з фізичними вадами:

осіб, що позбавлені волі; військовослужбовців строкової служби

тощо;

6. забезпечення професійної орієнтації та самовизначення для

майбутніх фахівців;

7. використання технологій дистанційного навчання для пе&

репідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері під&

приємництва; державного та муніципального управління, митної

та податкової служб, фінансово&банківської системи; викладачів

середніх шкіл, професійно&технічних і вищих навчальних закладів

тощо;

8. створення державної електронної бібліотеки дистанційних

курсів (нормативних дисциплін);

9. удосконалення і розвиток телекомунікаційної інфраструкту&

ри для реалізації технологій дистанційної освіти, включаючи роз&
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виток мережі УРАН — телекомунікаційної мережі для установ на&

уки і освіти України з доступом до Інтернет.

10. інтеграція СДО у світову систему сучасної освіти;

11. прискорення експорту новітніх дистанційних технологій за

кордон з метою зміцнення економічної бази і підвищення автори&

тету освіти України на міжнародній арені.

В центрах реабілітації інвалідів на базі вищого навчального зак&

ладу можливе використання телекомунікаційних технологій:

 в навчальному процесі при підготовці бакалаврів та прове&

денні факультативних курів;

 пошук необхідної інформації;

 з метою оперативності в діловодстві (використання електрон&

ної пошти), обміну інформацією (розсилка «Інформаційнийного

вісника»);

 дистанційне навчання — викладачі, майстри виробничого

навчання,

 публікування цікавих авторських матеріалів фахівців та сту&

дентів центру;

 поширення інформації про діяльність центру (створення,

наповнення та адміністрування власного веб&сайту (веб&сторінки)

в мережі Інтернет.

Окрім використання ресурсів глобальної мережі для підготовки

навчальних занять, актуалізації навчального матеріалу, Інтернет

може використовуватися в центрі професійної реабілітації і в інших

напрямках.

Напрямки використання ресурсів мережі Інтернет в навчально%
виховній діяльності Центру духовно%інтелектуального розвитку та
професійної реабалітації на структурі вищого навчального закладу
є наступні: олімпіади і конкурси; конкурси веб&сторінок; вікторини

і олімпіади; мережеві проекти; спеціальні наукові дослідження;

творчі проекти; спілкування через Інтернет; дистанційне навчання.

Література

1. Дистанційне навчання в системі соціально&трудової реабілітації.

Збірник наук. доп. і ст. / уклад. Л. В. Коваленко. — К. : Вища шк., 2002. —

255 с. — Укр., рос.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ 
СИСТЕМИ БАГАТОРІВНЕВОЇ ОСВІТИ ОСІБ 

З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Чорна Катерина Пвлівна
асистент кафедри права Донбаського інституту техніки 
та менеджменту ЗАТ «Міжнародний науково!технічний 
університет ім. академіка Юрія Бугая»
e!mail: Blackcat_1987@mail.ru

У всіх країнах світу і в будь&якій групі суспільства є інваліди.
Їхня кількість у світі значно і продовжує рости. Причини і наслідки
інвалідності в усіх країнах різні. Ці відмінності пояснюються різни&
ми соціально&економічними умовами і різними заходами держав
щодо забезпечення добробуту своїх громадян. 

Проведена в даний час політика по відношенню до інвалідів —
результат розвитку суспільства, змінюючись вона пройшла шлях
від звичайного догляду за інвалідами у відповідних установах до от&
римання освіти дітьми&інвалідами та реабілітації осіб, які стали
інвалідами вже в зрілому віці. 

Особливої актуальності проблема зайнятості інвалідів набуває
у зв’язку з постійним зростанням їхньої чисельності. Але ж протя&
гом останнього десятиріччя в Україні за зменшення наявного насе&
лення домінує тенденція зростання інвалідності. На початку 1990&х
років загальна чисельність інвалідів в Україні становила близько 3%
усього населення, або 1,5 млн осіб. У 2005 р. загальна чисельність
інвалідів дорівнювала 2,67 млн осіб, або 5,3% усього населення. 

Основну роль у цьому має відіграти вища освіта — фундамен&
тальна, наукова, загальнокультурна, практична підготовка фахівця
з урахуванням його індивідуальності, де відбувається орієнтація на
особистість, на становлення національного інтелекту, який фор&
мується на основі глибоких знань світової і національної культури,
глобальних проблем, досягнень прогресу.

Важливість прав людини, зокрема необхідність для людини
знати і захищати свої права, усвідомлюється у всьому світі, та Ук&
раїна неодноразово підкреслювала, що є частиною світової спіль&
ноти. Більшість країн зобов’язалися дотримувати міжнародні стан&
дарти в цій сфері, тобто захищати і просувати права всіх своїх
громадян. Україна добровільно узяла на себе зобов’язання по дот&
риманню прав людини, зокрема, підписавши Загальну декларацію
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прав людини.
Така освіта особлива важливо в Україні, оскільки побудова

стійкої демократії, сформульована як її «історичний вибір», немож&
лива без дотримання прав людини. У наший країні громадяни час&
то не знають своїх прав і не уміють їх відстоювати, що сприяє
процвітанню свавілля держави по відношенню до своїх громадян та
розростанню корупції.

Освіта в Україні визнається основою інтелектуального, духов&
ного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави,
грунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідо&
мості, взаємоповаги між націями і народами, пріоритетності за&
гальнолюдських духовних цінностей. її метою є всебічний розвиток
людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток
її талантів, розумових і фізичних здібностей, високих моральних
якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного
вибору, забезпечення суспільства кваліфікованими фахівцями.

Відповідно до Державної національної програми «Освіта» (Ук&
раїна XXI століття) одними із стратегічних завдань розвитку вищої
освіти в Україні є:

— формування мережі навчальних закладів, що за освітніми та
кваліфікаційними рівнями, типами навчальних закладів, формами
і термінами навчання, джерелами фінансування задовольняла
б інтереси особи та потреби кожного регіону і держави в цілому;

— розвиток гнучкої, динамічної ступеневої системи підготовки
фахівців, яка б дала змогу задовольняти потреби і можливості осо&
бистості у здобутті певного освітнього та кваліфікаційного рівнів за
бажаним напрямом відповідно до її здібностей.

Освіта у сфері прав людини в Україні до цих пір носить несис&
тематичний, локальний характер, оскільки здійснюється переваж&
но лише громадськими організаціями. Це означає, що така освіта,
по&перше, охоплює дуже невелику кількість людей, по&друге, має
яскраво виражену прикладну спрямованість, і, по&третє, часто про&
водиться в якійсь одній проблемній області, що відноситься до
сфери роботи самої організації.

Тому ми вважаємо, що прийшов час створення повноцінної освіти
у сфері прав людини для студентів, а особливо, для студентів з обме&
женими фізичними можливостями, щоб в рамках міждисциплінарно&
го усестороннього підходу відповідно до європейських стандартів
навчити їх всім історичним, філософським, правовим, культурним,
політичним і іншим питанням, пов’язаними з правами людини.

інклюзії людей Секція І

в загальноосвітній простір
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СЕКЦІЯ IІ

СОЦІАЛЬНО�ПСИХОЛОГІЧНИЙ

РОЗВИТОК МОЛОДІ

З ІНВАЛІДНІСТЮ. ФОРМУВАННЯ

ОСОБИСТОСТІ, ДУХОВНОСТІ,

Й ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОСНОВА 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Томчук Михайло Іванович
Кафедра психології Вінницького соціально!економічного інституту
Університету «Україна»
21050, м. Вінниця, вул. Грушевського, 13, тел.: (0432) 67!08!87

Формування у ВНЗ творчої, конкурентноспроможної на ринку

праці особистості професіонала з числа студентів з особливими по&

требами — одне із непростих завдань, яке можна вирішити лише на

основі створення адекватних умов для їх розвитку у навчально&ви&

ховному процесі. Більшість, зазначених вище студентів, характери&

зується соціально&психологічною дезадаптованістю, що зумовлена

нерозумінням себе, причин своїх внутрішніх і зовнішніх конфлік&

тів, відсутністю навичок їх розв’язання тощо. Саме тому однією

з умов професійного розвитку таких студентів у інтегрованій групі

є, на нашу думку, використання механізмів рефлексії. Певним уяв&

ленням про рефлексію ми завдячуємо доробку вчених Б. Г. Ананьє&

ва, Р. Бернса, Д. Б. Ельконіна, І. С. Кона, О. М. Леонтьєва, К. Род&

жерса, С. Л. Рубінштейна та ін. Проте малодослідженим є на

сьогодні аспект розвитку механізмів рефлексії у молоді з особливи&

ми потребами. Це й стало предметом нашого вивчення. 
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Рефлексія в широкому смислі є відображенням у свідомості інди&

віда себе, свого внутрішнього світу і власної поведінки. Вона є осно&

вою розвитку самосвідомості та об’єднує самопізнання, переживан&

ня свого ставлення до себе та саморегуляцію поведінки. Психологи

виділяють інтелектуальну та особистісну рефлексію. Особистісна

рефлексія є здатністю людини осмислювати свої спонуки, прогно&

зувати наслідки своїх дій для себе та інших, узгоджувати свої цілі,

перспективи професійного становлення тощо. 

Найважливішою властивістю особистісної рефлексії є те, що в ході

її здійснення змінюються функції психіки людини як її об’єкта.

Усвідомлення, осмислення ситуації не залишається нейтральним

по відношенню до дії, а безпосередньо впливає на неї, даючи мож&

ливість її свідомої регуляції. Завдяки усвідомленню трансформу&

ється також і поведінка людини в цілому, розвиваються вищі фор&

ми її поведінки. Ми припустили у дослідженні, що рефлексія може

стати механізмом особистісного, професійного розвитку студентів

з особливими потребами. 

У групі вище названих студентів за спеціальною програмою, шля&

хом включення рефлексивних механізмів нами розвивались адекватні

уявлення про своє «Я», їх відмінності, можливості тощо. В експери&

менті формувались такі їх особистісні компоненти як прийняття своєї

інвалідності, стійка позитивна самооцінка та впевненість у собі, са&

мостійність і відповідальність, мотивація успіху, здатність до пошу&

ку ресурсів для самореалізації, адекватне реагування на психотрав&

муючі ситуації, адекватні уявлення про цінності життя та ін. 

Корекційна робота полягала у створенні таких психологічних

умов в інтегрованій групі студентів, які б сприяли розвитку самоуп&

равління індивіда, досягненню ним своїх цілей, реалізації різних

типів поведінки, гнучкій адаптації. В ході експерименту створюва&

лась атмосфера безпеки та ситуації, у яких було відсутнє зовнішнє

оцінювання їх діяльності і поведінки. Такі умови змінювали пізна&

вальну активність студентів з особливими потребами, забезпечува&

ли успішне їх професійне становлення, змінювали їх ставлення до

себе й до оточення, погляди на світ, змушували виробляти власні

позиції, уявлення про свої можливості і самоцінність. 

Таким чином, створюючи умови для оптимізації соціально&психо&

логічного буття студентів з особливими потребами можна суттєво

підвищити їх самооцінку, відкорегувати ціннісні орієнтації, рівень

усвідомлення особистісних можливостей і смислу людського життя. 
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МОНІТОРИНГ ЯК СКЛАДОВА ПСИХОЛОГІЧНОГО
СУПРОВОДУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Кокун Олег Матвійович
Кафедра клінічної психології Університету «Україна»
04071, м. Київ, вул. Хорива, 1!г, тел: (044) 532!82!63

Подальша гуманізація суспільства та освіти в Світі і, зокрема,

в Україні, зумовлює постійне підвищення актуальності вирішення

проблеми інклюзії студентів з особливими потребами у навчальний

процес ВНЗ. Одним із засобів, що використовується з цією метою,

є психологічний супровід навчання студентів. У даній публікації ми

розглянемо зміст такої важливої складової психологічного супро&

воду як моніторинг психофізіологічного стану (ПФС). 

Поняття моніторингу (від англ. monitoring — контроль) уже міц&

но закріпилося в науковій термінології і широко використовується

в різних галузях. 

Моніторинг ПФС — це постійне, тривале відстеження динаміки

ПФС для фіксації чи прогнозування моментів критичних відхилень

від його оптимальних характеристик з метою негайного застосу&

вання коригувальних заходів. 

ПФС у широкому сучасному розумінні являє собою динамічну

єдність внутрішніх компонентів (біоенергетичного, фізіологічного,

психічного, поведінкового, особистісного, соціально&психологічного

та ін.), що забезпечує досягнення цілей життєдіяльності особистості.

Саме тому для проведення моніторингу мають обиратися найбільш

інформативні діагностичні показники ПФС (від фізіологічного до

соціально&психологічного рівнів), що є провідними чинниками ус&

пішності інклюзії студентів з особливими потребами у навчальний

процес ВНЗ, успішності їх адаптації та навчання. 

Оскільки в ході моніторингу часто виникає необхідність регу&

лярно оцінювати ПФС чималої кількості людей за умови дефіциту ча&

су відведеного на діагностику, застосування громіздких діагностичних

процедур, часте використання яких значно знижує їх інформа&

тивність і викликає в різній формі протидію з боку досліджуваних,

є недоцільним. Тому реальне втілення моніторингу полягає на шля&

ху розробки та використання методик експрес&оцінки ПФС. Ці ме&

тодики повинні бути нескладними в застосуванні і придатними до
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широкого використання не тільки психологами&професіоналами,

але й фахівцями близького профілю (соціальними працівниками,

медичним персоналом та ін.), обізнаними з правилами діагностики

та інтерпретації результатів психодiагностичних методик. 

Наприклад, до таких методик відноситься розроблена нами Ме&

тодика шкалованої самооцінки ПФС, час діагностики за якою займає

до 30 сек. Зокрема, у ході моніторингу ПФС студентів самооцінка

здійснювалась за такими шкалами як самопочуття, активність, наст&

рій, працездатність, життєва задоволеність, зацікавленість у навчанні,

задоволеність від навчання. Але, оскільки дана методика має відкриту

архітектуру, то при здійснені моніторингу ПФС студентів з особли&

вими потребами можуть бути додані й інші специфічні шкали. 

Під час проведення моніторингу необхідно враховувати індиві&

дуальні психофiзiологічні особливості студентів, стан їх здоров’я,

особливості захворювання, вид та інтенсивність різних чинників,

які значуще впливають на зміну їх ПФС. 

Оскільки в моніторингу поєднуються два взаємопов’язаних про&

цеси  діагностика та корекція ПФС — вони повинні бути невiд’єм&

ними один від одного. Саме на основi дiагностичних результатiв

приймається рiшення про необхiднiсть корекцiї, визначається її вид

та дозування. І саме за допомогою дiагностичних методiв можна су&

дити про ефективнiсть застосування коригувальних заходiв. 

Здійснення моніторингу відкриває додаткові резерви підвищення

ефективності різних видів діяльності, оскільки інформація, що отри&

мується в його ході, з одного боку, забезпечує реальні можливості для

індивідуалізації, а з іншого  дає змогу точно визначити час, харак&

тер і дозування для необхідних коригувальних заходів. Закономірним

результатом цього стає оптимiзаційний ефект як на рівні «продук&

тивного» критерію ПФС, що характеризує його з боку ефективності

певного виду діяльності, так і на рівні «гомеостатичного» критерію,

що характеризує стан з боку інтенсивності витрати психофізіоло&

гічних ресурсів та збереження психічного й фізичного здоров’я. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ СИНЕРГЕТИКИ 
В ДОСЛІДЖЕННІ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ

Сердюк Людмила Захарівна,
канд. психол. наук, доцент, 
директор Інституту соціальних технологій Університету «Україна»

Вплив синергетики на соціальне пізнання визначається тим,

що вона значно трансформує загальні підходи до розвитку соціуму та

дозволяє створити універсальні для різних соціальних наук поясню&

вальні моделі, які виявляють глибинну спільність соціальних про&

цесів самої різної природи як процесів соціальної самоорганізації. 

Синергетика (або теорія самоорганізації), маючи спочатку про&

роднонаукову природу, поступово стає людинознавською галуззю

знання. Якщо вести мову про людину, про її пізнавальні і практичні

можливості, про будову її особистості, про ієрархічні шари свідо&

мості, про історичні шари пам’яті, то всі ці утворення можуть бути

зрозумілі як структури&процеси самоорганізації. Багато синергетич&

них понятть, таких, як самоорганізація і балансування на межі хаосу,

операціональна закритість, множина можливих дискретних станів

і екзистенціальний вибір у моменти біфуркації служать тому, щоб

осягнути внутрішню складність людської свідомості, процесів роз&

витку особистості та її структур. 

Використання синергетичних принципів теорії самоорганізації

стосовно дослідження процесів розвитку особистості, мотивації її

поведінки і діяльності має великий евристичний потенціал. 

Особливість синергетичних ефектів полягає в привабливості та

затоплюваності впливу на психологічні явища. Цей стимулюючий

ефект міг би на відбуватися, або проявлятися не так сильно, якби

впливаючі фактори переживались кожен окремо, незалежно. Інший

ефект, який нерідко виникає,полягає в тому, що характеристики

переживаються більш яскраво, ніж якби вони переживались окре&

мо і незалежно. 

Знаходячись в цільовому стані, ми, як правило, намагаємось уни&

кати синергії, яка переживається як дисонанс, несумісність і про&

тилежність. З іншого боку, в парацільових станах синергія виступає

джерелом нашого емоційного збудження. З цієї причини синергія

стає частиною повсякденного життя, навіть будучи інституціолізо&

ваною в різних прийнятливих способах. 
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В. Г. Буданов [1] запропонував опис принципів синергетики, які

можуть бути віднесені до онтологічних постулатів. 

1. Гомеостатичность. Цей термін може бути використаний при

вивченні интеріоризації та механізмів адаптації, що виникають у лю&

дини, наприклад, у процесі навчання і самонавчання. У контексті

дослідження особистості, яку варто розглядати як складну, динамічну

систему, він означає її здатність направляти свою поведінку, само&

настроюватися і самозмінюватися шляхом запозичення, запам’ято&

вування і відтворення знань, умінь, норм, зразків поведінки, необ&

хідних для успішного функціонування. 

Механізми гомеостазу забезпечують цілісність системи, що сто&

совно до особистості позначає підпорядкування всіх елементів струк&

тури особистості її основній домінанті спрямованості. 

2. Іерархічність. Основним змістом структурної ієрархії є скла&

дена природа вищестоящих рівнів стосовно нижчестоящого. 

Спробуємо розглянути соціалізацію особистості як процес бага&

торівневий, при цьому нижчестоящим рівнем (базовим) буде пер&

винна соціалізація. Результатом первинної соціалізації є сформова&

на, структурована особистісна свідомість. Параметри порядку, які

характеризують поведінку певної системи на макро рівні, і рух еле&

ментів цієї системи на мікро рівні взаємно обумовлюють один одного. 

На етапі вторинної соціалізації своєрідно міняється ціннісна

свідомість. Її динаміка здобуває коливальний характер, оголюючи два

полюси: перший пов’язаний із традиційними моральними ціннос&

тями («екзистенціальні цінності»), другий — із цінностями, ідеала&

ми суспільства. 

Функціонально перша група цінностей виступає як регулятори

повсякденної практичної діяльності людей, визначаючи їхнє відно&

шення до соціальних, інституційних факторів суспільства, з якими

людина зіштовхується на етапі вторинної соціалізації. 

3. Нелінійність. Нелінійністю називається властивість системи

мати у своїй структурі різні стаціонарні стани, що відповідають різним

припустимим законам поведінки цієї системи. Еволюція поведінки

і розвитку даного типу систем складна і неоднозначна, тому флук&

туації (випадкові зовнішні впливи) можуть викликати відхилення

такої системи від її стаціонарного стану в будь&якому напрямку. 

5. Нестійкість містить у собі два попередні принципи — неліній&

ність і незамкнутість. Стан нестійкості, вибору прийнято називати

точками біфуркацій (точки розгалуження можливих шляхів еволюції
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системи). На життєвому шляху кожної людини дуже багато точок бі&

фуркацій, вибору, усвідомлених і неусвідомлених. Здійснюючи вибір

подальшого шляху, суб’єкт вибирає найбільш сприятливий для себе

шлях, що у той же час є одним із реалізованих у даному середовищі. 

6. Динамічна ієрархічність — найважливіша інтегративна ознака

системи, ефект цілісності, тобто поява в даної сукупності об’єктів

таких властивостей, яких немає в кожного з них окремо. 

У процесі соціалізації людина актуалізує свої знання, уміння,

навички, за допомогою яких вбудовує себе в навколишній світ, і ця

актуалізація є результатом колективної поведінки структуроутво&

рюючих елементів свідомості, продуктом тих зв’язків, які виникають

між ними. Тому властивість емерджентності (цілісності) показує, що

складним системам властива креативність. Свідомість особистості,

будучи когнітивною структурою, є емерджентною. Вона проявляє

себе спонтанно, непередбачено і відносно недетерміновано в ході

процесів самоорганізації. 

Описані принципи застосовні до мотиваційних явищ, тому до&

слідження мотивації навчання студентів слід проводити з урахуван&

ням синергетичного підходу. 
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КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ 
З ФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ

Циба В. Т., 
проф. каф. психології, д!р філол. наук. 

Концепція соціалізації людини з фізичними вадами (зору, слу&

ху, моторики тощо, але не самої психіки) спирається, з одного боку, на

запропоновану нами регулятивно&детерміністську парадигму соціалі&

зації людини, а з другого боку, — на концепцію Адлера про почуття

неповноцінності людини з такими вадами і прагнення їх позбутися. 

Що стосується соціалізації осіб з фізичними вадами, то ця кате&

горія осіб хоча і почуває себе неповноцінними в колі людей без таких
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вад внаслідок, як вони гадають, зниження їх соціального і життєвого

статусу, має всі підстави ставити життєві цілі і реалізувати їх, викорис&

товуючи для вирівнювання з ними статусу засобами компенсації. 

За запропонованою парадигмою соціалізації особа з вадою, як

і без такої, в процесі ранньої соціалізації має набути низку соціогенних

параметрів — соціогенних потреб, соціальних настанов, рис харак&

теру, компетентності, умінь й інших, необхідних для індивідуальної

або групової (командної) діяльності. Основою вибору виду діяльнос&

ті на початковому етапі соціалізації мають бути заздалегідь виявлені

здібності дитини (музичні, лінгвістичні, математичні тощо). 

За гіпотезою наявність фізичних вад або особливих потреб впли&

ває на соціалізацію такої людини не безпосередньо, а опосередкова&

но через почуття соціальної неповноцінності внаслідок нерівності

життєвих статусів людей здорових і з недугами. Стурбованістю цією

обставиною пояснюється прагнення останніх до зверхності, до до&

мінування над іншими як позитивна компенсація негативного по&

чуття неповноцінності. Звідси випливає практична ідея щодо вирів&

нювання соціальних статусів людей з фізичними вадами і здорових

шляхом інтеграції перших в групи діяльності других. 

Крім того, припускається, що відчуття продуктивної життєді&

яльності і щастя людей з особливими потребами, як і здорових лю&

дей, зумовлені мотивацією потенційних досягнень в продукуванні

матеріальних й інформаційно&ідеальних цінностей в результаті задо&

волення значущих соціогенних потреб, і особливо стійкою мотива&

цією потенційної самореалізації особистості в результаті реалізації

мети&потреби як творенні конкретного суспільно значущого про&

дукту&цінності. Наявність фізичної вади і викликане ним почуття

неповноцінності служать додатковим акселеруючим мотивом реалі&

зації соціогенних потреб і, насамперед, — потреби сенсу життя. 

Додаткового імпульсу до реалізації цієї мети&потреби особі з фі&

зичними вадами надає прагнення позбутись почуття неповноцін&

ності, яка переживається як психічний дискомфорт. 

Споводовану нереалізованою соціогенною потребою у творенні

деякого продукту&цінності активізацію особистості з фізичною вадою

можна пояснити механізмом подвійного когнітивного дисонансу. По&

перше, розбіжність між створеними в уяві реальним і уявним стана&

ми просування щодо завершення кінцевого продукту спричинює

когнітивний дисонанс, який сприймається особистістю як психічний

дискомфорт, якого вона намагається позбутись, підтягуючи реальний



– 248 –

Секція ІІ Соціально�психологічний розвиток  
Формування особистості, духовності, 

творчий продукт до уявного зразка. По&друге, розбіжність між створе&

ними в уяві реальним станом здоров’я без компенсації фізичної вади

і уявним станом з його компенсацією теж викликає когнітивний дисо&

нанс і психічний дискомфорт. При реалізації мети&потреби, зокрема,

потреби сенсу життя, особа досягає психічного стану консонансу,

при якому зникає психічний дискомфорт. Тривале переживання

емоційного стану радості і щастя в результаті самореалізації і самоак&

туалізації особистості дозволяє їй «забути» про свої вади здоров’я, що

і є позитивним результатом подолання почуття неповноцінності. 

Отже, доходимо висновку, що соціалізація особистості з фізич&

ними вадами хоча і складніша, ніж соціалізація особистості без та&

ких вад, але завдяки прискорюючому мотиву компенсації почуття

неповноцінності почуттям зверхності вона (соціалізація) може бу&

ти і ефективною, і успішною. 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ
ОСОБИСТОСТІ В ІНКЛЮЗИВНОМУ 

ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

Володарська Н. Д.
Інститут психології імені Г. С. Костюка 
АПН України, м. Київ, вул. Паньківська, 2

Мета психологічної допомоги — це розробка конструктивних

засобів вирішення складних ситуацій, що дозволить з успіхом справ&

лятися з проблемами, які можуть виникати у майбутньому, в профе&

сійній діяльності та вміти запобігати їх. У процесі психотерапевтичної

допомоги в глибинній структурі особистості переструктуруються

ставлення до перепон, які проявляються в міжособистісних взає&

минах, відбуваються наступні часткові зміни:

– знижується рівень тривоги особистості;

– задоволення змінами соціального статусу, відносинами, взає&

модії;

– визначаються та усвідомлюються глибинні причини негатив&

них реакцій, пов’язаних з становленням професійного досвіду;

– відбувається розуміння деструктивного впливу внутрішньо осо&

бистісного конфликт на розвиток професійного досвіду;

– досягаєтьсяся усвідомлення і розуміння ролі ситуативно&діяль&

нісних факторов;
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– знижується рівень эмоційної напруги при актуалізації конф&

ліктних ситуацій — проявляються почуття впевненості та інші по&

зитивні почуття;

– поява устремління до самоаналізу причин своєї конфліктної

поведінки;

– поява більшої терпимості у конфліктних ситуаціях і комп&

ромісної взаємодії з іншими, зміна самооцінки з «неспроможного,

нікчемного» на такого, який може бути «рівним серед інших». 

Психологічний супровід студентів з вадами здоров’я включає:

консультування, психоаналітичене інтерв»ю (фокус — реконструк&

ція історії життєвого шляху студента), частковий аналіз переносів

(контрпереносів), аналіз ситуації взаимоотносин з членами бать&

ківської сім»ї, аналіз механізмів психологічного захисту студента,

емпатія, конгруентність; повне прийняття, дотримання принципу

«тут і зараз», інтерпретації анализу сфер взаємовідносин студента

в групі, застосування позитивного ресурсу, підкриплення за вдяки

схвалення позитивних змін у ставленнях, відносинах. ного; ігнору&

вання проблем поза фокусного конфлікту, підкріплення успіхів шля&

хом позитивної оцінки. 

Завдяки навчанню в інклюзивному освітньому просторі осо&

бистість з вадами здоров»я стає включеною у соціальний контекст

оточуючих, під час якого робить цей контекст часткою свого інди&

відуального простору, що виступає як об»єктивоване «Я». Завдяки

цьому формується простір значущих соціальних взаємодій, взаємо&

відношень, які сприяють розвитку професійного досвіду. У процесі

навчання у особистості відбуваються зміни завдяки механізму по&

долання труднощів адаптації, міжособистісних взаємин в студентсь&

кій групі. Відбувається процес реструктурування внутрішньоособис&

тісних труднощів, під час якого відбувається, формування захисних

механізмів, пов»язаних з певними психотравмами, влив останніх

на актуальні міжособистісні відносини в студентській групі, конст&

руювання позитивних варіантів для саморозвитку, особистісного

росту, адекватне ставлення до власної долі, перспектив свого життя.

Підтримка спрямовується на ідентифікацію фокусних конфліктів

членів студентської групи, які впливають на спілкування, взаємо&

розуміння, стереотипи травматичних переживань, які повторюють&

ся, що призводить до блокування адекватних форм міжособистіс&

них взаємовідносин, взаємодій між членами студентської групи. Це

підвищує адекватність уявлень про власні можливості особистості
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у побудові свого майбутнього, досягненні реальних цілей, усвідом&

лення своїх потреб та віри у власні сили в реалізації них, гнучкість

у виборі стратегії поведінки, адекватне ставлення до успіхів та нев&

дач в навчанні, формування учбово&пізнавальної мотивації, яка

спрямована не тільки на знання, але й на засоби їх досягнення. 
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IDENTIFIED SIGNIFICANT STRESSORS 
OF CAREGIVERS OF INDIVIDUALS 

WITH DISABILITIES
ВИЗНАЧЕННЯ ЗНАЧИМИХ ФАКТОРІВ СТРЕСІВ

ПІКЛУВАЛЬНИКІВ ІНВАЛІДІВ

Sharon A. Raver5Lampman, Ph. D. 
Ш. Равер5Лампман
Old Dominion University, Dept. of Special Education, Norfolk, VA. 23529 USA
Олд!Домініонський університет, США
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Одним зі стресів для доглядачів людей з обмеженими можливос&

тями, може бути ситуація, коли вони виконують свої обов’язки по

догляданню, і в той же час намагаються досягти балансу в сім’ї, роботі

та добитися власних цілей. В цьому дослідженні 31 доглядач пройшов

кількісно&якісне анкетування. Статистично важливі відношення

з’ясувалися між віком та степенем важкості стану члена сім’ї за яким

доглядають, скільки часу вже надається догляд, освітній рівень та

відносини між доглядачем та членом сім’ї, а також почуття пов’язані

з оптимізмом, прийняттям, сімейними відносинами, фінансовими

проблемами, втратою контролю, збагаченням і надією на майбутнє.

Найбільш часто згадуваними життєвими цілями є: 1) досягнення фі&

нансової стабільності; 2) мати сильну, здорову сім’ю; 3) відчути щастя.

Ключові слова: стрес&фактори доглядачів за людьми з обмеженими

можливостями, життєві цілі. 
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Although parents and guardians expect to perform caregiving tasks
during the upbringing of a young child, these responsibilities take on a new
significance when a child is diagnosed with a disability. With this diagno&
sis, roles and duties may change, and caregivers often face the possibility
that a child may require long&term care beyond the typical child&rearing
years (Raina, O’Donnell, Rosenbaum, Brehault, Walter, Russell, et al.,
2005). Parents may experience stress and an array of other feelings as they
adjust to the demands of caring for someone with special needs while trying
to balance family, work and their other responsibilities (Plant & Sanders,
2007. Providing care for an individual with a disability may drain physical
and emotional energy, as well as financial resources (Floyd, & Gallagher,
1997; Murphy, Christian, Caplin, & Young, 2006). Research in the United
States has shown that caregivers of children with disabilities report increased
health and psychological problems when compared to parents of children
without disabilities (Maes, Broekman, Dosen, & Nauts, 2003). 

Caregivers of individuals with disabilities may experience stress as they
manage caregiving responsibilities while they attempt to balance family,
work, and satisfy their personal goals. In this study, 31 caregivers of indi&
viduals with a variety of disabilities completed a quantitative&qualitative
survey. A statistically significant relationship was found between the age
and severity of the family member receiving care, the length of time care
had been provided, the educational level and the relationship of the care&
giver to the family member and reported feelings of optimism, humble&
ness, loss of control, enrichment and hope for the future. Additionally,
strained relationships among family members and financial concerns
were identified as significant stress areas. The most common life goals
reported by the caregivers were: 1) achieving financial stability, 2) having
a strong, healthy family, and 3) experiencing happiness. 

In general, a statistical significance was found in caregivers’ perceptions
when they were providing care for children over the age of 6 years, which
constituted about 67% of the participant population. When that was the case,
respondents reported feeling more optimistic about life, reported feeling
humbled by the experience of caregiving, reported that relationships among
family members had deteriorated, reported feeling enriched by their situa&
tion, and reported feeling hopeful that services for individuals with special
needs and the persons providing caring for them will continue to improve.
The longer a caregiver provided care, the greater the chances that they
reported feeling optimistic about life. The more severely disabled the
individual cared for by a respondent, the more likely that the caregiver
indicated that the family’s economic standard had deteriorated. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
КОНСУЛЬТУВАННЯ СТУДЕНТІВ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ

Купрєєва Ольга Іллівна
кафедра психології Університет «Україна», 
факультет соціальних технологій
м. Київ, пр. Маяковського 92, тел.: 532!82!63
e!mail: consultok@mail.ru

Найважливішим завданням практичної психології — є надання

допомоги людині в досягненні гармонії її внутрішнього світу, в роз&

витку її здатності до самореалізації. Це завдання стає особливо ак&

туальним для людини з інвалідністю. 

Одним із способів надання психологічної допомоги студентам

з функціональними обмеженнями у вирішенні існуючих у них пси&

хологічних проблем — є корекція та розвиток їх «Я&концепції» як

інтегрального утворення особистості, яке відбиває якість особис&

тісного функціонування. 

В психологічній корекції «Я&концепції» може бути умовно виді&

лено три напрямки, які відповідають трьом основним компонентам

«Я&концепції»: когнітивному, емоційно&вольовому й поведінково&

му компонентам. 

Метою психологічної корекції когнітивного компонента «Я&кон&

цепції» є усунення надцінного (неадекватного) ставлення до власного

інвалідизуючого захворювання (фізичного дефекту). При проведенні

психокорекційної роботи в цьому напрямку важливо враховувати

особливості ставлення людини до інвалідизуючого захворювання

(фізичного дефекту) або внутрішню картину дефекту, індивідуальні

особливості особистості, зокрема рівень особистісної тривожності,

тенденції до прояву агресивних реакцій, тип особистісного реагу&

вання на захворювання, дефект. 

Психологічна корекція емоційно&ціннісного компонента «Я&кон&

цепції» людини з функціональними обмеженнями спрямована на

усунення емоційної напруженості, формування адекватного став&

лення до себе, усвідомлення своєї необхідності для себе та інших,

розуміння власної незалежності й автономності. 

Слід зазначити, що не менш ефективним засобом розвитку по&

зитивної «Я&концепції» людини з функціональними обмеженнями
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є цілеспрямоване навчання конструктивним способам поведінки.

Оскільки в даного контингенту людей у більшості випадків спос&

терігається порушення міжособистісного спілкування, що утрудняє

налагодження та утримання контактів із соціальним оточенням. 

Психологічна корекція поведінкової складової невід’ємно пов’я&

зана з корекційною роботою когнітивної й емоційно&оцінковою

складовими. Головна мета розвитку «Я&концепції» повинна полягати

в тому, щоб перейти від зовнішніх джерел підкріплення й зворотно&

го зв’язку, які сприяють підвищенню самооцінки, до самопідкріп&

лення як до засобу, що регулює розвиток позитивного й адекватно&

го самосприйняття. 

Для вирішення завдань корекції особистісної сфери людей з функ&

ціональними обмеженнями доцільно використовувати індивідуаль&

не психологічне консультування. 

При проведенні психологічної бесіди важливим є встановлення

тісного емоційного психологічного контакту та взаєморозуміння.

У роботі зі студентами з функціональними обмеженнями необхідно

зайвий раз нагадати про природність, щирість намірів психолога

надати допомогу, як один з найважливіших факторів психологічної

допомоги. Постійне позитивне підкріплення, а особливо на самому

початку роботи, коли ще немає реальних результатів, необхідність

фіксувати увагу людини навіть на незначних позитивних змінах —

ще одна особливість у роботі з людиною з функціональними обме&

женнями. Прийом «позитивного підкріплення» сприяє підвищен&

ню мотивації до змін та саморозвитку особистості. 

Слід зазначити ще одну особливість — небажання позбавитися,

з нерідко зручною для себе, ідеєю винятковості власних проблем та

труднощів. Це так звана «вторинна вигода» від хвороби чи фізичного

дефекту — один з видів неконструктивних психологічних захистів

людини. Для зменшення прояву такого захисту в консультативній

бесіді доцільно використовувати прийом, у якому показувати рів&

ність витрат і вигоди з якими людина зіштовхується у зв’язку з пе&

ребудовою своєї поведінки або стосунків. 

При цьому ефективним є використання наступних технік пси&

хологічного впливу: переконань у цінності власної особистості для

себе та оточуючих, формування віри у власні можливості. 
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УСВІДОМЛЕНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК БАЗОВА
ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 

З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Хохліна Олена Петрівна
Кафедра психологічних дисциплін Навчально!наукового інституту
права та психології Київського національного університету
внутрішніх справ,
02140, м. Київ, вул. Ревуцького 44, кв. 119. Тел: 565!96!28; 8!066!750!26!62
e!mail: epkhokh@rambler.ru

Предметом нашого розгляду є найважливіша проблема психології

навчання дітей з легкою розумовою відсталістю, що набувають осві&

ти передусім у спеціальних загальноосвітніх (допоміжних) школах. 

Навчання розумово відсталих дітей, як і більшості дітей з пору&

шеннями психофізичного розвитку, базується на загальному поло&

женні про опору на засвоєння дитиною соціального досвіду в умовах

свідомої цілеспрямованої діяльності. Таке засвоєння знань і способів

дій (навичок та вмінь) передбачає формування вищих форм психічної

діяльності (за Л. С. Виготським — вищих психічних функцій — до&

вільних, регульованих свідомістю (Л. С. Виготський, Г. М. Дуль&

нєв, І. Г. Єременко, М. І. Земцова, Г. М. Мерсіянова, В. Г. Петрова,

І. М. Соловйов, В. М. Синьов, О. П. Хохліна та ін.). Цим визначається

і домінуюча роль у спеціальній освіті такого дидактичного принципу,

як усвідомленість навчання. Це ж передбачає формування дитини

як суб’кта діяльності (як внутрішньої, так і зовнішньої), здатного до

її виконання та регулювання. І саме ця проблема є провідною для

психології навчання, оскільки формування усвідомленої учбової та

практичної діяльності має бути основою досягнення конкретних

педагогічних ефектів у процесі засвоєння навчально матеріалу з різ&

них предметів. У зв’язку з цим важливим завданням є визначення

психологічних умов забезпечення усвідомленого виконання як учбо&

вої діяльності (відповідно до етапів, структури, показників сформова&

ності), так і власне засвоєння передбаченого навчальною програмою

з кожного предмета матеріалу, ефективність якого вимірювалась би

показниками сформованості навчальних досягнень. Особливе міс&

це має відводитися психологічному забезпеченню цілеспрямовано&

го формування власне процесу усвідомлення, оскільки усвідомлює

розумово відстала дитина лише тоді, коли ставиться в умови не&

обхідності усвідомити. 
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Для розуміння суті усвідомлення використовується базове понят&

тя «свідомість», під якою розуміють вищу форму доцільного відоб&

раження дійсності, її об’єктивних сталих властивостей, що виконує

регулятивну функцію щодо поведінки, діяльності, спілкування.

У зв’язку з цим «психологія явно вирізняє два етапи: акти пізнання

та усвідомлення цих актів», оскільки «неможливо одночасно і мис&

лити, і спостерігати ці думки. Свідомість є вторинним моментом»

(Л. С. Виготський). Однак, зазначається, що свідомість — це не

щось, що стоїть над відчуттям та мисленням, а через них існуюче,

осмислене відображення зовнішнього світу» (М. С. Шехтер,

Б. Ф. Ломов). Тобто, свідомість представлена у психіці у вигляді ви&

щих рівнів її організації — довільних форм (довільне сприймання,

пам’ять, уявлення тощо), тобто тих, що здійснюються цілеспрямовано

за умови спеціально поставленої мети сприйняти, запам’ятати,

уявити і т. д. У свою чергу, свідомість у психічному плані виступає

як процес усвідомлення свого предмета (учбової діяльності, свого

процесу пізнання, матеріалу, що засвоюється і т. д.). Усвідомлення

ж ми визначаємо як процес осмислення та розуміння предмета зав&

дяки виділенню в ньому найсуттєвішого; вербалізації осмисленого

та застосування на практиці. 

Навчання учнів допоміжної школи на основі формування усві&

домленої діяльності передбачає визначення психолого&педагогічних

умов його забезпечення можливостями змісту, організації та мето&

дики педагогічного процесу загалом та кожного навчального пред&

мета окремо відповідно до показників сформованості усвідомленості

та рівнів їх прояву, відображених у сучасних критеріях оцінювання

навчальних досягнень учнів з вадами розумового розвитку, розроб&

лених у контексті вирішення проблеми стандартизації спеціальної

освіти в Україні. Комплексне розв’язання означеної проблеми є од&

ним з найважливіших напрямків підвищення ефективності навчан&

ня у допоміжній школі. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОДІАГНОСТИЧНИХ 
МЕТОДИК В РОБОТІ 

ЗІ СТУДЕНТАМИ5ІНВАЛІДАМИ

Карелін Павло Анатолійович
Практичний психолог відділу адаптації Університету «Україна»

Наявність інвалідності, особливо в молодому віці, нерідко є де&

компенсуючим фактором, що впливає на психологічний стан людини

і призводить до невпевненості у собі, тривожності, проблем в спіл&

куванні, депресій і навіть до стійкої невротизації характеру. 

Зазвичай студенти&інваліди мають докладати більше зусиль, щоб

досягнути таких самих успіхів, як їх однолітки. Адаптація до навчаль&

ного середовища також забирає певні сили і може актуалізувати со&

ціальну тревогу. А, як відомо, інвалідність і стрес — речі несумісні,

тому що такий «тандем» легко поглиблює емоційні та особистісні

проблеми вирішити які без допомоги психолога досить складно. 

Через це в Університеті «Україна» створений відділ адаптації ос&

новною метою якого є психологічний супровід студентів і абітурі&

єнтів з особливими потребами на всіх етапах навчального процесу. 

Серед найголовніших задач, які реалізує відділ адаптації мож&

ливо виділити такі напрямки:

– профорієнтація абітурієнтів;

– індивідуальне психологічне консультування; 

– психологічні тренінги.

Оскільки успішне втілення цих задач залежить від адекватного

аналізу індивідуальних особливостей і потреб кожного студента та

абітурієнта з особливими потребами у відділі адаптації активно ви&

користовуються психологічні діагностичні методики. 

Психологічний супровід та діагностування абітурієнтів
Всі вступники Університету «Україна», які мають особливі по&

треби проходять співбесіду з практичним психологом. Під час спіл&

кування з абітурієнтом та його батьками психолог: 

– визначає рівень усвідомленості вибору абітурієнтом тієї, або

іншої професії;

– виявляє індивідуальні особливості та риси характеру абітурі&

єнта, які передумовлюють схильність до певних видів професійної

діяльності;
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– проводить профорієнтаційне та комплексне тестування абі&

турієнта, після чого надає рекомендації щодо майбутньої спеціаль&

ності і допомогає зробити остаточний вибір. 

Під час профорієнтаційної співбесіди використовується методи&

ка «Диференційно&діагностичний опитувальник» (ДДО) Є. А. Клі&

мова. Опитувальник має досить глибоке теоретичне обгрунтування

і відрізняється доступною формою подачі та обробки матеріалу.

Однією з найвагоміших переваг тесту є незначна тривалість заповнен&

ня у часі (10–20 хв.). Результатом профдіагностики є визначення,

якому з п’яти типів професій надається перевага. Класифікація за&

пропонована автором методики, критерієм поділу виступає об’єкт

праці. 

Також застосовується методика дослідження інтелектуальних

здібностей «Прогресивні матриці» Дж. Равена, яка на відміну від ін&

ших інтелектуальних методик дуже швидка і проста в обробці. Цей

тест виявляє спроможність логічно мислити, знаходити суттєві зв’яз&

ки між предметами та явищами, оцінює рівень розумових здібностей.

Методика отримала широке застосування через те, що не залежить

від освітнього, культурного рівня досліджуваних, їх національної

приналежності і таке інше. За кількістю набраних балів можно ви&

явити абітурієнтів зі зниженим інтелектом. 

Інша методика — ОПИТУВАЛЬНИК Баса&Дарки призначена

для дослідження видів агресії та ворожості і рівня їх прояву в міжо&

собистісній взаємодії. Оскільки зазначена методика дозволяє вимі&

рювати і кількісні, і якісні показники таких проявів, з її допомогою

можливо не тільки діагностувати наявний психоемоційний стан,

а і прогнозувати реальну поведінку досліджуваного, що є важливим

аспектом тестування абітурієнтів. 

Слід зазначити, що тест Равена і опитувальник Баса&Дарки не

є базовими психодіагностичними методиками в консультативній ро&

боті з абітурієнтами. Вони є споміжними, додатковими інструмен&

тами і призначаються на розсуд психолога&консультанта у разі не&

обхідності (Абітурієнти з психоневрологічними захворюваннями:

шизофренія, епілепсія, органічні ураження головного мозку). 

Психологічний супровід та діагностування студентів
Головна мета психолога в роботі зі студентами, які мають особ&

ливі потреби — це допомога в адаптації до освітнього середовища
університету та подалання особистісних і міжособистісних проб&
лем, що впливають на успішність навчання і стосунки з оточенням. 
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На етапі вступу до університету всі студенти&інваліди проходять

комплексне психологічне тестування. Діагностичний комплекс скла&

дається з декількох методик:

– Мінесотський багатофакторний особистісний опитувальник

MMPI (Скорочений варіант «міні&мульт»);

– Особистісний опитувальник Бехтерівського інституту (ЛОБІ);

– Методика діагностики соціально&психологічної адаптації

К. Роджерса і Р. Даймонда. 

Після обробки і ретельного аналізу результатів комплексного

тестування складається психологічна характеристика особистості

студента, яка відображає важливі психологічні чинники, що форму&

ють особистість, та впливають на її поведінку. Спираючись на отри&

мані діагностичні показники в сукупності з висновками первинного

інтерв’ю, психологи відділу адаптації визначають проблемні сфери

особистості студента і планують заходи щодо їх корекції (Індивіду&

альне психологічне консультування, психокорекційні групи, пси&

хологічні тренінги). 

Таким чином, застосування психодіагностичних методик в про&

цесі психосоціальної адаптації студентів&інвалідів відіграє важливу

роль, так як прискорює і полегшує орієнтування психолога в осо&

бистості досліджуваного для подальшої реалізації адекватного пси&

хологічного супроводу. 

ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПРАВОПОРУШНОЇ
ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Питлюк5Смеречинська О. Д. 
канд. психол. наук
Університет «Україна»

Існує думка, що більшість підлітків, які потрапляють до рук

правосуддя, конфліктують з законом. Тобто вони здійснили або

звинувачуються у вчиненні злочину. Більшість таких звинувачень

стосується мілких не пов’язаних із насиллям вчинків — це бродяж&

ництво, жебракування, мілкі крадіжки, проституція. Хвилює інший

факт, що інколи підлітків криміналізують за втечу з дому, прогули

занять в школі, непослух в батьківській сім’ї, часто це неповноліт&

ні, які по неволі стали жертвами сексуальної експлуатації. Такі діти

самі знаходяться в небезпеці і є жертвами середовища в якому живуть. 
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З метою пошуків вирішення проблеми підліткової злочинності,

зменшення криміногенної ситуації серед неповнолітніх психологи,

педагоги, соціальні працівники намагаються виокремити причини

порушення поведінки в підлітковому віці та відшукати шляхи подо&

лання даної проблеми. 

Шляхом експериментальних досліджень нами визначено, що

підлітки вступають в конфлікт з законом через наступні причини:

Недолік уваги та виховання в сім’ї. Суспільні умови більшості

країн, навіть високорозвинених вимагають від батьків підвищеної

працевіддачі. Також дуже часто батьки не можуть утримувати, захи&

щати власних дітей, оскільки самі страждають від безробіття, мало&

забезпеченості, вимушених міграцій, розлучення, інвалідності та

захворювань. 

Однією з причин підліткової схильності до правопорушень є до&

машнє насилля та зловживання батьків алкоголем, наркотиками,

що в подальшому дитина сприймає як норму поведінки і відтворює

у своєму житті, або ці обставини змушують підлітка втікати із дому,

проводити багато часу на вулиці. 

Відсутність соціальної підтримки підлітків, які бажають отри&

мувати гідну освіту, в подальшому працевлаштуватися, проводити

дозвілля також призводить до формування протиправних поведінко&

вих патернів. Особливо зростає ризик описаних явиш, якщо дити&

на утримується в дитинстві у спеціальних закладах: інтернатах для

дітей сиріт, чи дітей із різного роду інвалідністю. 

Однією і з причин зростання підліткової злочинності є несвоєчас&

на увага з боку дорослих до порушень поведінки даною віковою кате&

горією осіб, відсутність належно&відповідної реакції. За статистикою,

будь які контакти з правоохоронними органами чи системою юстиції

в ранньому віці збільшують вірогідність повторних правопорушень.

Для прикладу, діти, які хоч раз втікали з дому чи порушували поведін&

ку в школі залякуються працівниками правоохоронних органів, педа&

гогами чи батьками, відомі випадки застосування насилля. До того

ж підлітки, до яких застосовувалось обмеження волі, мали можливість

спілкуватися з більш досвіченими правопорушниками, «осягнути жит&

тя їх очима», що в подальшому вплинуло на поведінку. Вплив фі&

зичного, сексуального чи психологічного насилля з боку персоналу

колонії чи «співкамерників», можуть спровокувати порушення по&

ведінки підлітка. 
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Складність спілкування з ровесниками, чи дезадаптованість

у шкільному середовищі також можуть спровокувати протиправну

підліткову поведінку. 

Притягнення до відповідальності неповнолітніх правопорушників

у сучасному суспільстві звичайна практика, яка не рідко не назива&

ється «каральною», а «виховною» чи «корекційною». Не дивлячись

на те, що слово ці слова звучать достатньо прогресивно, вони вво&

дять в оману. Корекційні та виховні програми дуже часто бувають

не ефективними через відсутність адекватної підготовки психологів,

соціальних працівників та педагогів&спеціалістів. На що необхідно

звернути увагу при здійсненні відповідної професійної підготовки. 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

В УМОВАХ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

Авраменко М. Л., Маліновська Н. М.
Всеукраїнський центр професійної 
реабілітації інвалідів
Індекс 07352, с. Лютіж,
Київська область, Україна, тел.: (804496) 40011
е!mail: nauka_vcpri@ukr.net

Накопичений досвід роботи ряду центрів професійної реабілі&

тації інвалідів, дає можливість висвітлити ряд нагальних проблем,

пов’язаних із організацією заходів психологічної реабілітації слуха&

чів центрів професійної реабілітації інвалідів. 

Серед головних завдань психологічної реабілітації можна виді&

лити: підвищення рівня комунікативної компетентності слухачів;

зміцнення адекватної самооцінки; усвідомлення слухачами відпо&

відальності за своє життя, формування мотивації досягнення успіху

замість мотивації уникнення невдач; організацію психологічної до&

помоги та підтримки в стресових і кризових ситуаціях; набуття конк&

ретних психологічних навиків ефективного пошуку роботи. 

Відповідно до вимог до змісту реабілітаційних заходів в центрах

професійної реабілітації інвалідів, які встановлені наказом Мініс&

терства праці та соціальної політики України від 09. 10. 2006 № 372

«Про затвердження Типового положення про центр професійної
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реабілітації інвалідів», заходи з психологічної реабілітації інвалідів

в умовах центру професійної реабілітації проводяться в три етапи:

перший етап — психологічна діагностика; розробка індивідуального

плану реабілітаційних заходів слухача; другий етап — психологічна

корекція; психологічне консультування; третій етап — аналіз та оцін&

ка результатів психологічної реабілітації. 

Аналіз проведеної в цьому напрямі роботи свідчить, що, безпереч&

ною є необхідність проведення ряду таких апробованих діагностик, як

визначення рівня тривожності, самооцінки, інтелекту, темпераменту,

особливостей характеру, міжособистісних стосунків, спрямованості

особистості, поведінкової девіації. Проте, слід звернути увагу, що

більшість зазначених діагностик потребують особливої модифікації,
оскільки вони не створювалися з врахуванням особливостей впливу на
психічний стан слухачів інвалідизуючого захворювання. Фактично
відсутні адаптовані для людей з інвалідністю діагностичні методики.
У практичній роботі більшість психологів, які працюють в центрах

професійної реабілітації інвалідів, мають певні проблеми у підборі

і використанні застосованих методик психокорекційної допомоги

слухачам. Необхідна всебічна перевірка тестів на надійність і валід&

ність на тій популяції, для якої вони адаптуються. Нині настала на&

гальна потреба створити уніфіковані стандартні методики для діаг�
ностики саме вступників і слухачів центрів професійної реабілітації

інвалідів. Вони повинні бути розроблені з урахуванням вимог як

для визначення професійно важливих якостей для кожної робітни&

чої професії, їх діагностичних показників та методик (психограми

спеціальностей), так із урахуванням певних нозологій інвалідності. 

Перед науковцями і фахівцями постає проблема вибору найбільш

адекватних методик діагностики, адаптації класичних та створення

нових діагностичних методик. Практика показує, що при виборі

комплексу методик, які можуть бути використані, повинні врахову&

ватися такі принципи: відносна простота вживаних методик;

швидкість їх проведення; повнота вивчення досліджуваного явища;

взаємне доповнення вживаних методик; висока сумарна валідність. 

На наш погляд вирішення зазначеної проблематики дозволить

суттєво посилити ефективність і інтенсивність психологічної реабі&

літації слухачів центрів професійної реабілітації інвалідів, що знач&

но впливатиме на успішність їх навчання та оволодіння майбутньою

трудовою професією. 
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УСВІДОМЛЕННЯ СТУДЕНТАМИ ВАЖЛИВОСТІ
ФЕНОМЕНІВ «ПОЧУТТЯ ГУМОРУ» 

ТА «ЗАЗДРІСТЬ»

Завірюха Лідія Андріївна, 
канд. пед. наук, доцент

В житті кожної людини, в студентські роки, зокрема, важливу

роль відіграє самопізнання. В процесі самопізнання корисно звер&

нути увагу на такі феномени як почуття гумору та заздрість. 

1. Почуття гумору передбачає здібність людини помічати в яви&

щах їх комічні сторони, емоційно та доброзичливо на них відгуку&

ватись. Відомо, що гумор має різні форми та відтінки (може бути

добродушним і сумним, викривально&сатиричним і т. д.) Відомі осо&

бистості відмічали: «Сміх — одне із самих сильних знарядь проти

всього, що віджило» (О. Герцен). «Сміх протиотрута проти нена&

висті та страху» (Ч. Чаплін). Людям (більшості) властиве почуття

гумору — тактовного сміху, яке викликає позитивні емоції — весе&

лості, радості, оптимізму, тощо. Нас тішить думка, що самі ми стої&

мо в цю хвилину вище. 

Почуття гумору передбачає наявність у його суб’єкта позитив&

ного ідеалу, без якого воно вироджується в негативні явища (пош&

лість, вульгарність, цинізм і т. д.). Людство створило велику гумо&

ристичну літературу: невеликі за змістом її форми набули назви

гумористичних мініатюр, анекдотів, шаржів, фейлетонів, дотепних

карикатур та ін. Концерти з показом, інтелектуального гумористич&

ного або сатиричного зображення на побутові або суспільно&політич&

ні теми, приваблюють багатьох людей. Гумор, іронія та самоіронія

визначають оптимістичний настрій людини, який позитивно впли&

ває на оточуючих. Не буде зайвим, коли студент зверне особливу

увагу на такі поради: а) визначити наявність або відсутність почуття

гумору можна по тому, як людина розуміє жарти, анекдоти, шаржі,

карикатури, чи вловлює вона комізм ситуації, чи здатна сміятися не

лише над іншими, але і коли сама стає об’єктом жарту; б) відсутність

або недостатня вираженість почуття гумору свідчить як про зниже&

ний емоційний рівень, так і про недостатній інтелектуальний роз&

виток особистості. 

2. Заздрість — соціально зумовлене почуття, огидна вада люди&

ни. Виявляється і переживається людиною на ґрунті порівняння
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своїх успіхів (в будь&якій сфері життєдіяльності, статусу, особис&

тісних якостей, матеріальних благ) з успіхами інших людей. Психо&

логічною основою заздрості є несформоване у індивіда ставлення

до іншого, як до себе самого і відсутність здатності тішитися (раді&

ти) його успіхам — «синдром Сальєрі», а в народі ще кажуть «жаба

давить». Заздрість — «іржа», яка роз’їдає свідомість людини, чинить

деструктивний вплив на самого заздрісника. Заздрість може навіть

затьмарити свідомість; дії людини часом не піддаються контролю,

її поведінка може бути спрямована до негативних виявів («чорна

заздрість»). А забарвлення, які надаються заздрості «біла», «хороша»,

«добра» (навіть кольору фламінго!) не змінює її суті. Чому б не вжива&

ти наприклад: «захоплююсь вашими успіхами», «рада за вас», «вашим

успіхам множитись!» «так тримати!» та ін.). Навіщо заздрити? Кра&

ще наслідувати те успішне, чого досягла людина або й переверши&

ти її досягнення. Чи притаманна заздрість усім? На мій погляд — ні.

Це саме ті особистості, які зуміли, дякуючи силі волі, усвідомленню

цінності свого «Я» від неї відмежувалися і обрали власний шлях до

успіху. Попередженню та звільненню від заздрості юнакам та дівча&

там може сприяти навичка порівнювати себе з успішними іншими,

наслідувати наявність позитивного забарвлення переживань в ході

спільної діяльності, спілкування та ін. Нехай же успіх іншого буде

стимулом активності та прагнення змагатися, щоб і самому бути на

«висоті». Запам’ятаймо твердження Вольтера: «Якщо тобі не дає спо&

кою слава суперника — намагайся його перевершити». Усвідомлення

студентами цього феномену дозволяє прийти до висновку: заздрість

псує імідж особистості. Свідомий студент має можливість: чітко

визначити рівень власної самооцінки за допомогою тестів та реко&

мендацій психологів; запам’ятати, що своєю якісною характерис&

тикою самооцінки є ступінь її самокритичності; накреслити шляхи

власного самовдосконалення і кожні півроку «самозвітуватися» про

їх виконання. Самоконтроль — дієвий засіб власного інтелектуально&

го, психічного та фізичного розвитку і зростання. Самодостатність,

повага до себе поступово позбавлять: одних — від комплексу «мен&

шовартості», інших — від неадекватно завищеної самооцінки. 



– 264 –

Секція ІІ Соціально�психологічний розвиток  
Формування особистості, духовності, 

ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ
У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ

ОЗДОРОВЧОЮ АЕРОБІКОЮ

Веретко Ірина Андріївна 
Кафедра фізичної реабілітації Хмельницького інституту 
соціальних технологій «Університету «Україна»
29009, Хмельницький, вул. Толбухіна 2!А, 
e!mail: hist.km.nauka@mail.ru

Наш час вимагає відродження духовності українського народу,

яке неможливе без здоров’я підростаючого покоління та нового під&

ходу до виховання дітей, оскільки формування особистості школяра

є змістом усього навчального процесу в школі і залежить від багатьох

факторів, таких як: спадковість, мікросередовище, соціальний стан,

спосіб життя, процес навчання і виховання (Л. Шапкова, 2003;

Є. Яних, В. Іваночко, 2004; В. Захаркіна, 2006). 

Однією з найбільш складних і значущих у вихованні є проблема

волі: молодші школярі легко захоплюються, але у них ще не розвине&

на здатність прагнути до визначеної мети, вони не можуть виконувати

складні завдання. В переліку вольових якостей основними є ціле&

спрямованість, наполегливість і завзятість, рішучість і сміливість,

витримка і самовладання, ініціативність і самостійність. 

Проблема виховання волі знайшла своє відображення у роботах

Л. Виготського, 1982; І. Петрова, 1985; В. Іваннікова, Е. Єйдмана,

Л. Рувинскького, С. Хохлова, 1990; І. Беха, 1995; Г. Ващенка, 1999;

Є. Ільїна, 2000; Л. Нечипоренко, Ю. Горбунова, С. Поліщука 2001;

В. Зоня, 2002; Н. Чабан, А. Артюшенка, 2003. 

Вчені дійшли висновку, що індивідуальні здібності (мислення,

сприйняття, уява) не варто розглядати ізольовано, без контексту

рухового розвитку дитини (В. Галузинський, 1982; С. Максим’юк,

2001). Оптимальними умовами прояву й розвитку дитячих здібнос&

тей під час навчання є спільна ігрова діяльність, коли діти не тіль&

ки рухаються, а й легко запам’ятовують усе нове — це основна фор&

ма діяльності дитини в дошкільному періоді життя, яка призводить

до систематичної навчальної роботи. 

Зв’язок здоров’я і фізичного розвитку школяра з його успішніс&

тю в навчанні прямо залежить від впливу на його організм рухових

дій (Г. Апанасенко 1999; В. Ільницький, Є. Ясінський 2004; В. Мурза
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2005; К. Сошнєва 2005 та ін.). Систематичні заняття руховими

діями залучають до роботи всі групи м’язів організму і благотворно

впливають на всі органи і системи тіла. Саме заняття оздоровчою

аеробікою несуть емоційне піднесення, виключають монотонність

у виконанні рухів, сприяють розвитку фізичних та естетичних якос&

тей, зміцнення здоров’я. Елементи оздоровчої аеробіки можливо

використовувати як під час шкільних заходів, в позашкільний час

так і дома. 

Існує багато наукових програм виховання волі, як необхідної

умови формування здорового способу життя учнів, але на даний час

відсутня достатня теоретична база для виховання волових якостей

в процесі занять оздоровчою аеробікою. Опубліковані матеріали в ос&

новному присвячені розробці окремих методик при загартуванні

дітей та через опанування різноманітних видів рухів: бігу, ходьби,

лазіння по гімнастичній стінці і лаві, кількох видів стрибків, метан&

ня в ціль та на дальність. 

Таким чином, освітня значущість проблеми, її недостатня тео&

ретична розробленість, потреби практики зумовили вибір пробле&

ми дослідження. 
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На основі результатів бесіди із матерями, а також результатів на&

ших попередніх досліджень, ми припустили, що виховання дитини

з розладами формує хронічне емоційне перенапруження, яке спри&

чиняє виникненню цілого ряду хвороб «хронічного» типу. 

У літературі (В. А. Вишневський, 1984; Р. Ф. Майрамян, 1979;

Г. Ніколаєва, 1989; В. В. Ткачова, 1999 та інші) досить широко ви&

світлено рівень соматичних змін, які відбуваються під впливом пе&

ребування у ситуації хронічного дістресу, спричиненого народженням

та вихованням дитини з порушеннями: коливання артеріального

тиску; безсоння, часті і сильні головні болі (Р. Ф. Майрамян, 1977). 

Згідно з результатами бесіди (100 респондентів), лише незначна

частка опитаних відзначила наявність у них певних хворобливих

проявів: головні болі, гіпертонія, хронічна втома тощо. Більшість

стверджувала, що хворіють вони лише на застуди, ангіни та ГоРЗ чи

ГоРВІ (60% опитаних). 

17 (відповідно 17%) респондентів заперечують власні хвороби.

Такий феномен, на нашу думку, схожий з метафорою З. Фрейда по

типу «парового котла». Заперечення, а відповідно, і надмірний са&

моконтроль підвищує ризик раптового «випуску пари» у вигляді

важких патологій при зміні соціальних умов життя досліджуваного. 

Наступним етапом дослідження було вивчення психосоматич&

ного статусу жінок, що виховують дитину&інваліда. Методика оцінки

психосоматичного статусу проводилась за допомогою контрольно&

го переліку симптомів SCL&90&R (Derogatis L. R., 1977). Даний тест

спрямований на відображення дев’яти основних психосоматичних

симптомів: соматизація, обсесія, внутрішня чутливість, депресія,

тривога, жорстокість, страхи, параноїдальні ідеї та психотизм. 

На основі отриманих результатів відмітимо, що жоден із психо&

соматичних симптомів не є яскраво вираженим. На нашу думку, та&

кий результат пов’язаний із низьким рівнем усвідомленості «Я»,
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прагнення приховати від себе та інших неприємну інформацію. Та&

ке припущення спонукало встановленню зв’язку показників мето&

дики SCL&90&R та соціальною бажаністю: показник соціальної ба&

жаності має лише зворотні зв’язки з соматизацією (0,695), обсесією

(0,68), внутрішньою чутливістю (0,493), депресією (0,0,534), жорс&

токістю (0,759), страхами (0,634), параноїдільними ідеями (0,604)

та психотизмом (0,591). 

Дескриптивний аналіз показників психосоматичних симптомів

вказує на відносне переважання соматизації (показник 1,2), тривож&

ності (0,9) та параноїдальних ідей (0,8). 

Згідно з нормативними показниками, що виділені автором мето&

дики, прояв соматизації перевищує нормальні показники (0,55–0,70),

тривога та параноїдальні ідеї є крайнім показниками норми

(0,6–0,9 та до 0,8 відповідно). 

Порушення, що названі соматизацією, відображають дистрес,

який виникає з відчуттів тілесних дисфункцій. До цієї шкали відне&

сені скарги на головні болі, дискомфорт загальної мускулатури,

респіраторної, кардіоваскулярної та інших систем. До тривожних

розладів відносяться нервозність, напруження та тремтіння, а також

приступи паніки та відчуття насилля. Також до даного симптому

входять когнітивні компоненти, які включають відчуття небезпеки,

страхи і деякі кореляти тривожності. Параноїдальні ідеї розкрива&

ються через ворожість, підозрілість, страх втрати незалежності. За

даний симптом відповідають запитання наступного змісту: «Відчут&

тя, що більшості людей не можна довіряти», «Відчуття, що інші не&

дооцінюють ваші досягнення», тощо. 

Висновок: Отже, отримані результати стануть засновком прий&

няття твердження про присутність своєрідного психосоматичного

стану у матерів дітей з психофізичними порушеннями. Дана своє&

рідність полягає у витісненні неприємної інформації, пов’язаної зі

здоров’ям. 
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ВОЛЯ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ПСИХІЧНОЇ 
РЕГУЛЯЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА

Пупцева Тетяна Вікторівна
Старший науковий співробітник лабораторії загальної 
та етнічної психології 
Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України

Проблема волі була і залишається актуальною в теорії та практиці

психологічної науки. Вивчаючи її місце в структурі особистості ми

тим самим розкриваємо зв’язки волі з розумовою діяльністю, з ха&

рактером особистості, з’ясовуємо функції волі в регуляції поведінки. 

Специфіка волі полягає в тому, щоб перебудувати та організува&

ти психічні процеси таким чином, щоб створити оптимальний ре&

жим психічної активності. Саме в регуляції діяльності криється її

специфічність (запуск ходу дії і руху; їх послаблення та підсилення,

прискорення та гальмування, тимчасова затримка і поновлення).

Щоб зрозуміти природу волі, перш за все необхідно з’ясувати сут&

ність вольового зусилля, для чого воно потрібно, його функції? На

нашу думку воно потрібно для підсилення спонукання, збільшення

енергії при подоланні перешкод. Часто перешкоди уявляються ли&

ше, як зовнішні, об’єктивні, не беручи до уваги суб’єктивні труд&

нощі, що зв’язані з напруженням фізичних або духовних сил люди&

ни під час подолання перепон. 

Формування самостимуляції відбувається в умовах в яких зрос&

тає особистість. Нами було помічено, що більш успішно мобілізують&

ся ті школярі, які переживають значимі для розвитку особистості

зовнішні впливи, що збуджують до активної діяльності. С часом про&

ходить інтеріоризація зовнішніх стимулів, особливо при позитив&

ному до них відношенні. Разом з предметним змістом цих впливів

інтеріорізується і їх збудлива функція. В результаті, підліток вироб&

ляє індивідуальний стиль вольової регуляції поведінки. 

Людина в житті стикається з проявом вольових зусиль в двох

напрямках. З однієї сторони це зусилля, завдання якого долати

спонукання, що зашкоджують досягненню мети, вони пов’язані

з виникненням в процесі діяльності неприємними станами (страх,

втома, фрустрація), які підштовхують людину до зупинки цієї діяль&

ності. З іншого боку, це вольові зусилля, що стимулюють активність.

Ці зусилля мають велике значення для проявлення таких якостей
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як терплячість, уважність, завзятість, наполегливість. Вольове зусил&

ля є основним операційним механізмом вольової регуляції. Це свідо&

ма осмислена напруга фізичних та інтелектуальних сил людини. 

Ми вважаємо, що саме в підлітковому віці відбувається станов&

лення волі особистості, більш всього проявляються особливості

психічної регуляції діяльності. Цілеспрямованість, самостійність

і завзятість з якими підліток долає труднощі на шляху до здійснення

свого задуму, показують, що він з об’єкта волі інших людей, посту&

пово стає суб’єктом власної волі. Підлітковий вік, на нашу думку,

треба розглядати поетапно, оскільки є великі розбіжності серед мо&

лодших та старших підлітків і вони дуже суперечливі. Кожен рік

в цьому віці є важливим, бо з’являється багато новоутворень які

треба враховувати під час навчання та виховання. Це пов’язано, на

нашу думку, з тим, що значно зросла загальна активність підлітка,

а механізми вольової активності ще недостатньо сформовані. В цьо&

му віці проходить докорінна перебудова структури вольової актив&

ності. Школярі значно частіше регулюють свою поведінку на ос&

нові стимуляції (самостимуляції.) Ми використали низку методик

для вивчення вольової сфери молодших та старших підлітків. І в ре&

зультаті експерименту дійшли наступних висновків;

– молодші підлітки (11–13 років) переоцінюють рівень розвит&

ку у себе вольових якостей особливо терплячості та енергійності.

В них спостерігається дисгармонія основних вольових якостей. Біль&

шість дітей цієї вибірки вразливі невпевнені у собі. Загальне тло

вольової активності у них знижене. Їм властива імпульсивність та

нестійкість намірів. Слабка здатність до рефлексії та самоконтро&

лю. Не всі учні вміють розподіляти вольові зусилля і здатні контро&

лювати свої вчинки;

– дещо інша картина вимальовується у старших підлітків

(14–15 років). Тут ми спостерігали тенденцію до більш гармонічно&

го розвитку вольових якостей. Вони в цілому адекватно оцінюють

розвиток у себе вольових якостей: самооцінка та оцінка з боку групи

співпадають. Але підлітки цієї групи схильні до переоцінки в собі

наполегливості та цілеспрямованості. Вони більш самостійні, від&

різняються впевненістю в собі, що межує з самовпевненістю. Більш

розвинуте почуття обов’язку, стійкість намірів, здатні контролюва&

ти свої вчинки;

– матеріали дослідження показують, що існує неоднаковий по

силі зв’язок між різними вольовими якостями. У підлітків з високим
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рівнем вольових проявів однаково добре розвинуті всі групи вольо&

вих якостей. У школярів з середнім рівнем добре зв’язані лише три

якості (витримка, організованість, дисциплінованість). А в учнів

з низьким рівнем — слабо розвинуті всі групи вольових якостей.

Наші дослідження з’ясували, що існує нерівномірний розвиток різ&

них вольових проявів на окремому віковому етапі;

– формування спонукання до вольової дії досягається через змі&

ну, чи створення додаткового змісту дії. Зміна змісту дії приводить

до зміни поведінки. Це досягається через переоцінку значимості

предмету потреби; або через зміну ролі позиції людини; і через пе&

редбачення і переживання наслідків дій;

– отже підхід до оцінки розвитку волі в двох вікових групах по&

винен бути індивідуальним та диференційним, виходячи з багато&

компонентної структури волі. Вольова регуляція підлітків зміню&

ється в залежності від здатності до вольового зусилля, від переходу

окремої вольової дії до набуття вольової діяльності, від мінливості

інтересів (що дають поштовх до активності) у одних учнів, до набут&

тя певної стійкості у інших, більш старших учнів. 

Воля, як і будь&яка інша якість потребує виховання та тренуван&

ня, оскільки завдяки цьому вона може розвиватися і удосконалюва&

тися. Щоб розвивати волю необхідно, по можливості, вчитися пе&

ретворювати поразку на перемогу, аналізувати вчинки і створювати

системи захисту. Позитивне значення мають спеціальні тренінги,

вправи та завдання на розвиток ряду вольових якостей. Але все це

буде мати результат, якщо людина матиме свідоме прагнення нав&

читися володіти собою та опанувати вольовий спосіб поведінки. 

АСТЕНІЧНІ СТАНИ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНО5
ОСВІТНІХ ШКІЛ ТА СПОСОБИ ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ

Ковтонюк Марина Вікторівна, 
канд. мед. наук, доц. кафедри реабілітації 
Відкритого Міжнародного Університету розвитку Людини «Україна»

В сучасний час дуже актуально стоїть питання загальноосвіт&

ньої підготовки та профорієнтаційної роботи з молоддю, яка має

функціональні обмеженни. 

Астенізація сучасної молоді, і особливо підлітків з функціональ&

ними обмеженнями є дуже поширеною сучасною проблемою. 
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Почуття психічної утоми, стан вигоряння, підвищена стомлю&
ваність, почуття фізичної розбитості, почуття психічної несвіжості,
стан дратівливої слабості все це астенічні прояви різної етимології,
які мають неухильну тенденцію до росту останнім часом і є однієї
з найбільш частих причин звертань до лікарів всіх спеціальностей. 

Значна поширеність астенічних станів, які спостерігаються при
різних соматичних, неврологічних, психічних захворюваннях, су&
перечливість їхньої клінічної диференціації й недостатньо розроб&
лені питання цілеспрямованої терапії визначають актуальність цієї
проблеми. 

Астенія — поліетиологічне розлад, що має різноманітну клінічну
структуру й варіанти плину. Астенія містить у собі розлад відразу
декількох сфер психічної діяльності людини. У першу чергу, варто
говорити про розлади емоційної сфери, які ми відносимо до явищ
емоційно&вольового виснаження або утоми. Значну частку в структурі
астенічних станів займають когнітивні порушення, коли страждають
пам’ять, увага, пластичність мислення. З когнітивними розладами
тісно зв’язані порушення проблемно&вирішального поводження лю&
дини, які власне кажучи торкаються сфери успішності його діяльнос&
ті. У ряді випадків на перший план виходять порушення сомато&веге&
тативної сфери: соматичної лабільності й фізичній немічності. Таким
чином, залежно від переважаючого порушення тієї або іншої сфери
в кожному конкретному випадку, астенії можуть носити різний ха&
рактер. 

Можна більш докладно описати стану. Приміром, людина пере&
ніс інфекційне або важке соматичне захворювання. Після видужан&
ня в нього буде спостерігатися соматогенне емоційно — лабільне
(астенічне) стан. Для психоемоційної сфери такого пацієнта будуть
характерні підвищена фізична стомлюваність, нестерпність, як фі&
зичних, так і емоційних (у меншому ступені) навантажень, незвич&
не постійне почуття утоми, сонливість, коливання вегетативного
тонусу (серцебиття, м’язова слабість, задишка, пітливість). 

У зимові, осінній періоди часу або ранньої навесні люди часто
скаржаться на стан утоми, розбитості, зниженого життєвого тонусу,
поганого самопочуття, зниженої концентрації уваги. У структурі та&
ких астенічних розладів нерідко є ознаки, характерні для, так званих,
сезонних депресій. 

Ще один варіант астенії може спостерігатися після перенесеного
гострого або тривалого хронічного стресу. Тут характерними є почуття
дратівливості, нестерпності очікування, гучної обстановки, стресів,
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характерна підвищена стомлюваність після складної в емоційному
відношенні роботи. Дуже характерної є скарга на почуття психічної
утоми або розбитості. Це трохи інше по природі стан, тому астенію,
викликану стресовими ситуаціями, ще називають неврастенією або
психогенною астенією. Одним із ключових симптомів неврастенії
є стан дратівливої слабості, гиперестизії або підвищеної чутливості
до звичного в повсякденному житті подразникам — шуму, голос&
ним звукам, яскравому світлу, дотику. Людина не переносить будь&
які емоційні подразники, для нього характерні вегетативна лабіль&
ність, головні болі стискаючого характеру, які він іноді описує, як
«каску» або «шапочку» неврастеніка. 

Крім того, астенічні стани нерідко спостерігаються в пацієнтів
після купировання основних проявів депресії. У цьому випадку ми
говоримо про «астенічний хвіст», коли у хворого йдуть слізливий наст&
рій, туга, але ще тривалий час характерними для нього залишаються
вегетативна лабільність, почуття психічної несвіжості, розбитості
в ранкові годинники, знижена інтелектуальна продуктивність.
У ряді випадків доречно говорити про астенічну депресію. 

Астенію ми вважаємо настільки важливою проблемою, якщо під&
вищена стомлюваність, дратівливість, спад або підйом настрою зу&
стрічаються в певний період часу практично в кожного з нас. Спра&
ва в тому, що астенія — це початковий найбільш низький і найменш
специфічний рівень розладу психіки. 

Якщо уявити собі психічні розлади у вигляді конусоподібної
піраміди, де верх — це найбільш важкі з них, але розладу, що зустрі&
чаються рідше, то підставою цього спорудження є саме астенічні
стани. І найчастіше саме астенічні стани є початком початків наба&
гато більше складних проблем, вони також входять у структуру ін&
ших психічних розладів. 

Вони можуть носити й самодостатній характер, будучи тим єди&
ним порушенням психічної діяльності, що виникає при різного роду
соматических або неврологічних захворюваннях, а також при знач&
них фізичних і психічних навантаженнях, стресах. 

Крім того, і це, мабуть, найбільше важливо, астенічні стани впли&
вають на якість життя й соціальне функціонування хворого. 

Астенія — той найпростіший розлад, при якому обов’язково є ле&
гені, але досить стійкі когнітивні порушення, зміни проблемно&ви&
рішального поводження, що приводить до порушень поведінкової
активності людини, проблемам в області соціальної адаптації, побу&
товій сфері й т. д. Уважається, що люди з астенічними станами менш
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успішні, оскільки найчастіше вони социально&дезадаптивны й по&
гано пристосовуються до швидко мінливих соціальних ситуацій. 

Тому я вважаю, що при проведенні загальноосвітньої підготов&
ки та профорієнтаційної роти з молоддю, яка має функціональні
обмеження треба враховувати астенічні прояви, які можуть заважа&
ти якісному навчанню та роботі, і вчасно їх корегувати. 
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Ускладнення освітнього процесу в умовах змінного сучасного

світу, зростання інформаційних навантажень на організм вимагає

все більшого розумового і нервово&психічного напруження. 

Студенти складають особливу соціальну групу, поєднану пев&

ним віком, спеціальними умовами життя, такими як нові соціаль&

но&психологічні умови, інтенсивний навчальний процес, інколи,
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нове кліматогеографічне середовище, необхідність засвоєння вели&

кої кількості інформації в умовах дефіциту часу, тривалі періоди

гіпокінезії, неповноцінне харчування, конфліктні ситуації, що ви&

никають за період навчання. Все це ставить високі вимоги до ком&

пенсаторно&пристосувальних механізмів їх організму. 

У віці 17–25 років відбувається становлення цілісного інтелек&

ту, в якому значну роль відіграє освіта. Фактор учіння, постійної ро&

зумової роботи визначає високий тонус інтелекту студентів і дозво&

ляє їм ефективно виконувати напружену навчальну діяльність. 

Період навчання для студентів в середньому складає 60–70 годин

на тиждень (включаючи самопідготовку), тобто щоденне навантажен&

ня приблизно дорівнює 8–10 годинам. При цьому послаблюються

внутрішні механізми саморегуляції, і робота окремих функціональ&

них систем виявляється недостатньою для утримання різних показ&

ників внутрішнього середовища на нормальному рівні. Обмеження

рухової активності, що яскраво виражене при підготовці до іспиту

супроводжується змінами в ендокринній і імунній системах, в кро&

вообігу, в обмінних процесах [4; 7]. 

Працездатність студента вузу залежить від ефективності двох

взаємозв’язаних компонентів: психічної діяльності і функціональ&

ного стану організму в цілому. Традиційно, в динаміці працездатності

виділяються періоди початкової працездатності, стійкої працездат&

ності, стійкої і нестійкої компенсації і кінцевого пориву [2]. 

Працездатності, як і багатьом функціональним психофізіоло&

гічним показникам, властива циклічність змін протягом доби, за

днями тижня, та сезонами року. Оптимум фізіологічних функцій

і висока працездатність реєструється з 9–10 до 12–13 годин і з 15 до

17–18 годин. Тижнева ж динаміка працездатності розподіляється

таким чином: підвищення працездатності спостерігається у вівто&

рок і середу, а з четверга вона падає. Відсутність недільного відпочин&

ку призводить до стомлення вже в понеділок. Значна частина сту&

дентів (близько 57%) не вміє раціонально планувати свій час. 

Аналіз річної динаміки свідчить, що на початку навчального року

спостерігається поступове підвищення рівня працездатності, яке за&

тягується до 3–3,5 тижнів. Потім настає період стійкої працездатності

тривалістю 2,5 місяця. З початком зимової залікової сесії в грудні,

коли протягом вузівських занять, що продовжуються, студенти готу&

ються і здають заліки, щоденне навантаження збільшується в серед&

ньому до 11—13 годин, при цьому зростають емоційні переживання
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і відбувається спад працездатності. Під час іспитів спостерігається

зниження працездатності. Початок другого півріччя також супрово&

джується періодом початкової працездатності, проте тривалість його

не перевищує 1,5 тижнів. Подальші зміни працездатності до середини

квітня характеризуються високим рівнем стійкості. У квітні спостері&

гаються ознаки зниження працездатності, обумовлені кумулятивним

ефектом багатьох негативних чинників життєдіяльності студентів,

що накопичуються протягом навчального року. В літню заліково&

екзаменаційну сесію зниження працездатності виражене різкіше,

ніж в першому півріччі. Процес відновлення працездатності в перші

дні літніх канікул відбувається повільніше, ніж в зимовий період,

оскільки виснаження за рік більше, ніж за півріччя [3]. 

Іспит, за класифікацією В. Л. Леві (1991), відноситься до корот&

кочасних стресорів, але зміни психофізіологічного стану організму,

викликаного ним, бувають досить значними. Підвищується частота

серцевих скорочень, зростає артеріальний тиск, рівень м’язового

і психоемоційного напруження, проявляються негативні емоції —

невпевненість в своїх силах, надмірне хвилювання, страх тощо. Після

складання іспиту психічні і фізіологічні показники не відразу по&

вертаються до норми. Зазвичай організму необхідно декілька днів,

для того, щоб функціональні показники повернулися до початкових

величин [5; 6]. 

Очевидно, що зростання втрати резервних можливостей, опірнос&

ті організму людини до зовнішніх і внутрішніх негативних чинни&

ків, веде до істотного зниження ефективності навчального процесу

і подальшої професійної діяльності [1]. 

У зв’язку з цим особливої актуальності набуваєпошук найбільш

адекватних шляхів і методів зміцнення психофізичного стану сту&

дентів, виявлення психолого&педагогічних умов оптимізації даного

процесу, розробка оздоровчих технологій, здатних суттєво знизити

фізіологічну і психологічну ціну адаптації і забезпечити формуван&

ня стійких особистісних установок на здоровий спосіб життя. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОЕТИКИ

Волошко Лариса Борисівна
канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності
Полтавська державна аграрна академія

Актуальність біоетичної проблематики, усвідомлення її важли&

вості в умовах сьогодення пов’язано з поверненням до принципів

гуманізму, людяності, визнання високої гідності кожної особистос&

ті. Технічний, індустріальний погляд сучасної людини з домінуван&

ням принципу корисності та розрахунку деформує її духовність, яка

редукується до розуму, а цінності замінюються конкретними прак&

тичними цілями. 

Біоетика інтегрує в єдину систему елементи класичної етики та

новітні технології в галузі біології, екології, медицини, генної інже&

нерії. Як транскультурний феномен біоетика має протистояти гі&

пертрофованому технічному прогресу, зняти соціокультурні проти&

річчя, повернути людство до традиційних тисячолітніх моральних

і світоглядних засад духовності. Особливої актуальності біоетика на&

буває для фахівців, професійна діяльність яких реалізується в сис&

темі «людина — людина». 

Як відомо, термін «біоетика» набув поширення в наукових ко&

лах після виходу у 60&х роках ХХ ст. праці Ван Ранселера Поттера

«Біоетика: міст у майбутнє». Запроваджуючи це поняття, автор указу&

вав на необхідність нової етики, що протистояла б аморальним виявам

науково&технічного прогресу. За визначенням ученого, біоетика —

це поєднання біологічного знання з пізнанням системи людських

цінностей, новий вид мудрості, що показує, як застосовувати нау&

кові знання для забезпечення соціальних благ. Біоетика має стати

наукою про виживання людства. 

Світоглядні засади сучасної біоетики базуються на основополож&

них загальнолюдських цінностях, таких як гуманізм, любов до всіх

виявів життя, визнання життя найвищою цінністю. Окреслені заса&

ди спираються на тисячолітній багаж філософських і релігійних тра&

дицій світових культур. 

Аналіз літератури засвідчив відсутність єдності поглядів учених

щодо предметного поля сучасної біоетики. Згідно з найновішими

науковими даними запропоновано до розгляду надзвичайно широкий

спектр підходів до розуміння предмета біоетики. Сучасні дослідники
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осмислюють біоетику в широкому сенсі як певний філософсько&етич&

ний світогляд. У вузькому значенні біоетика охоплює низку біоло&

гічних і медичних етичних проблем: від екологічної етики до ме&

дичної деонтології. 

Біоетику розглядають також як:

– особливий евристичний світогляд, зумовлений певним істо&

ричним етапом розвитку культури, коли розуміння феномену жит&

тя набуває нової перспективи (В. Кулініченко т. ін.);

– новий науковий напрям із домінуючою ідеєю гармонійного

співжиття людини з природою (О. Леопольд, І. Мірчук, А. Шеп&

тицький);

– особливу ноосферну ідеологію, згідно з якою істинне призна&

чення людини — вносити імперативи добра, мудрості, відповідаль&

ності в буття всесвіту (В. Вернадський, С. Кримський);

– етику вузько медико&практичної спрямованості, структурни&

ми елементами якої є проблеми: евтаназії та самогубств, відношення

до важко хворих, трансплантації, здійснення біомедичних експери&

ментів на людині, штучного запліднення, абортів, клонування, ген&

ної інженерії, маніпуляцій зі стволовими клітинами (Ю. Кундієв,

В. Покровський т. ін.);

– етику захисту тварин (В. Борейко т. ін.). 

Принципи біоетики базуються як на філософсько&етичних за&

садах, так і на практичних біомедичних правилах. Серед найважливі&

ших із них: пріоритет життя та здоров’я, блага людини; благоговін&

ня перед життям і відповідальність за нього; уявлення про духовну

єдність людей, призначення яких — вносити імперативи добра

й мудрості в буття всесвіту; принцип любові до людини і всесвіту.

Вищевказані принципи доповнюються практичними ідеями не&

зашкодження людській особистості, її автономії, справедливості. 
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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ
ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ 

СОЦІАЛЬНО5КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Цекало А. В., 
Іспанія, Канари, музичний коледж, пошукувач КНУКіМ

Соціально&культурна діяльність як система заходів по духовно&

му формуванню особистості в умовах вільного від навчання часу

покликана розвивати у дітей пізнавальну активність, потяг до зас&

воєння культурних цінностей та бажання і володіння кращими

зразками вітчизняної та зарубіжної культури. 

Проблема розвитку пізнавальної активності дітей достатньо гли&

боко розвивається у шкільній педагогіці. Проте в теорії і практиці

педагогічної діяльності дитячих позашкільних установ, центрів ди&

тячої творчості цю проблему розкрито ще недостатньо. 

Формування пізнавальних інтересів дітей до різних видів мис&

тецтва, в тому числі і до музики передбачає розвиток бажання зай&

матися музикуванням, а також перетворенням інтересу до музики

у сталу якість особистості. На жаль, як свідчить аналіз діяльності

ряду дитячих музичних аматорських об’єднань, що функціонують

при центрах дитячої творчості, ні в планах її роботи, ні в безпосе&

редній практиці не передбачено заходи по розв’язанню вузько про&

фесійних завдань, по досягненню конкретних результатів щодо

розвитку пізнавальної активності та наступної інкультурації. А увага

щодо розвитку освітньо — пізнавальних інтересів підлітків до тео&

ретичних і історичних засад розвитку музичного мистецтва приді&

ляється несистематично і неціле — спрямовано. 

Нами було проведено дослідження на базі підліткового аматорсь&

кого музичного колективу «Райдуга». Була опрацьована методика

формування пізнавальних інтересів підлітків, визначено критерії та

рівні розвитку інтересів. Експеримент ми поділили на 2 етапи. На

першому етапі ми прагнули викликати інтереси до музики. Тому тре&

ба було керуватися такими принципами, як: новизна запропонова&

ного матеріалу, зацікавленість, використання ігрових методів та си&

туацій, самостійність дітей у пошуку рішень. 

Такий підхід дозволив викликати у дітей подив, приємну здивова&

ність та піднесеність настрою, задоволеність від спільної діяльності

в колективі та зустрічей з музичними діячами, артистами, музикан&
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тами. Другий етап експериментального дослідження присвячується

подальшому розвитку пізнавальної активності особистості шляхом

поглибленого змісту музично — творчої діяльності колективу, ство&

рення проблемних ситуацій, розвитку організаційної та творчої са&

мостійності, розкриття соціальної значущості пізнавальних інтересів.

Дітям пропонувалися музичні вікторини та турніри, аналіз музичних

творів, прослуховування грамзапису, відгадування назв, жанрів, му&

зичних інструментів тощо. В процесі дослідження у розвитку пізна&

вальних інтересів було виділено три рівні: потенціальний (низький),

середній, дійовий (високий). 
Як критерії для визначення цих рівнів було використано:
– рівень знань;
– розвиток їх мотиваційної сфери;
– активність підлітків;
– допитливість;
– творча самостійність. 

Після дослідницько — експериментальної роботи вдалося

прослідкувати розвиток пізнавальних інтересів підлітків від потен&

ційного рівня до середньо чи високого. Це дозволило встановити

рівень ефективності та результативності використання даної мето&

дики у порівнянні з контрольним колективом та дало змогу реко&

мендувати включення в діяльність різних підліткових колективів

моделювання програм цілеспрямованої і стрімкої системи вивчен&

ня та формування пізнавальних інтересів. 

ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТАВЛЕННЯ 
РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПІДЛІТКІВ 

ДО ВИКОНАННЯ СОЦІАЛЬНИХ РОЛЕЙ 

Горбенко Світлана Леонідівна,
канд. психол. наук,
кафедра психологічних дисциплін факультету правового забезпечення
підприємницької діяльності та психології 
Навчально!наукового інституту права та психології 
Київського національного університету внутрішніх справ,
03035, м. Київ!35, пл. Солом’янська, 1

Вивчення та цілеспрямоване формування позитивного ставлення

розумово відсталих підлітків до виконання соціальних ролей сприяти&

ме підвищенню рівня їх соціалізації та зростанню особистісної зрілості. 
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Ми виходили з того, що ставлення до виконання людиною со&

ціальних ролей може бути позитивним чи негативним, стійким та

дієвим. У дослідженні при визначенні змісту та рівнів зазначених

параметрів ми спиралися на розробки О. П. Хохліної та О. М. Вержи&

ховської, які були адаптовані та конкретизовані щодо суті предмета

дослідження. 

Сформованість емоційно&мотиваційного компонента рольової

поведінки вивчалося за такими параметрами: характер ставлення до

правил поведінки (позитивний або негативний), його стійкість та

дієвість. 

Так, сформованість емоційно&мотиваційного компонента рольо&

вої поведінки може бути цілковито позитивним, виразно позитивним,

зацікавленим, недостатньо виразно позитивним, байдужим, нега&

тивним. 

Стійкість демонструє зацікавленість сутністю й акцентування

на суттєвих ознаках правил виконання конвенційних ролей, що ви&

являється епізодично чи постійно. 

Дієвість демонструє позитивні реакції на правила поведінки та

необхідність їх виконання від споглядального характеру до дієвого. 

Відповідно, рівень сформованості емоційно&мотиваційного

компонента за визначеними параметрами має такі рівні:

І. Високий: цілковито позитивне ставлення до правил поведінки

та необхідності їх виконання, яке характеризується повним і стій&

ким їх прийняттям, зацікавленістю щодо їх сутності та активними

позитивними реакціями на них. 

ІІ. Вищий за середній: виразно позитивне, достатньо стійке став&

лення до правил поведінки та їх виконання; зацікавленість, наяв&

ність позитивних реакцій на них, але лише часткове їх прийняття. 

ІІІ. Середній: зацікавлене, але пасивне і недостатньо стійке став&

лення до правил поведінки та їх виконання, наявність позитивних

реакцій в процесі їх аналізу з дорослим. 

ІV. Нижчий за середній: недостатньо позитивне та пасивне, не&

достатньо стійке, тобто змінне за характером ставлення до правил

поведінки та їх виконання; наявність неадекватних реакцій, неза&

доволеність. 

V. Низький: байдуже, споглядальне і епізодичне або активне

і стійке негативне ставлення до правил рольової поведінки та їх ви&

конання; повне їх неприйняття, наявність бурхливої негативної ре&

акції. 
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Робота у зазначеному напряму проводилася на основі аналізу

правил виконання соціальних ролей. Цей процес ґрунтувався на

очікуваній педагогом рольовій поведінці учнів з подальшим прак&

тичним виконанням ними відповідних правил. 

Метою цього напряму роботи є закріплення й удосконалення

знань школярів щодо змісту соціальних ролей, вироблення актив&

ного позитивного ставлення до рольової поведінки, з подальшим

практичним виконанням правил конвенційних ролей. 

В результаті вивчення проблеми ми дійшли висновку, що для

формування позитивного, стійкого та дієвого ставлення розумово

відсталих дітей до соціальних ролей з урахуванням наведених тео&

ретичних положень найбільш адекватним є застосування системи

рольових ігор. 

ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ КОМПЕТЕНЦІЮ
КАДРІВ ОСВІТЯНСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Гроза Ельвіра Павлівна
Кафедра сурдопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології
НПУ імені М. П. Драгоманова
м. Київ, вул. Тургенівська 8/14, тел.: 486!23!02
e!mail: surdo@yandex.ru

Для сьогодення характерним є факт перебудови всіх сфер діяль&

ності членів суспільства у зв’язку з кардинальними змінами у кож&

ній галузі виробництва на основі нових підходів до їх організації та

розвитку. Освіта є однією з найдавніших галузей «виробництва»,

яке є складним і відповідальним, оскільки воно пов’язане з людсь&

ким «матеріалом». «Продукція» цього «виробництва» — школярі,

студенти, спеціалісти, магістри і т. д. Маючи свої завдання «кувати

кадри», освіта на даний час не є сталою галуззю, її «заводи» і «цеха»,

тобто заклади, реформуються і модернізуються. Отже, на часі питання

про підвищення рівня підготовки кадрів та про підхід до вибору на&

прямків і засобів розв’язання об’єктивно поставлених життям завдань. 

Сурдопедагогіка є складовою загальної освітянської галузі та до&

сить специфічною і складною, оскільки пов’язана із завданням готу&

вати до життя і практичної діяльності людей з особливими потребами

у навчанні, зокрема людей, позбавлених слуху або із досить зниже&

ним. У цій ланці освіти для розв’язання перспективних та поточних
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завдань обрано особистісний та корекційно&розвиваючий підхід на

основах гуманізму та реалізації можливостей самостійного вибору

кожного на шляху свого майбутнього. 

У даний час сурдопедагогіка володіє наявними науковими дани&

ми, накопиченими протягом минулих років, успішно функціонує

системою навчання дітей з недоліками слуху, а також численні фак&

ти про підтвердження наукових даних про можливості компенсації

глухоти. Імена тих, хто писав і пише історію сурдопедагогіки та про&

довжує шукати нове у цій галузі відомі і будуть названі у даній допо&

віді. У межах тез варто посилатися на представників науки, що закла&

ли її фундамент і забезпечили реалізацію своїх ідей: Вигоцький Л. С.,

Володимирський А. В., Боскіс Р. М., Гольдберг А. М., Дьячков О. І.,

Краєвський Р. Г., Засенко Н. Ф., Зиков С. О., Коровін К. Г., Лаговсь&

кий М. М., Фау Ф. Ф., Соколянський І. О., Шиф Ж. І., Флєрі В. І.,

Ярмаченко М. Д. та ін. 

В Україні успішно працюють 58 спецшкіл для глухих та зі зниже&

ним слухом дітей, забезпечено диференційоване їх навчання, почи&

наючи з дошкільного віку у дошкільних закладах. Підготовка учитель&

ських кадрів здійснюється в Україні єдиною спеціальною кафедрою

сурдопедагогіки, яка у складі НПУ імені М. П. Драгоманова, який

відзначає 175&річний ювілей, святкує і свій власний ювілей —

50&річчя. У країні є АПН і в її складі при інституті спеціальної лабо&

раторії — лабораторія сурдопедагогіки, де над сучасними актуальни&

ми проблемами науки працюють випускники кафедри. 

З метою підвищення ролі підготовки майбутніх фахівців для шкіл

і дитячих садків кафедрою підготований «Комплекс навчальних

програм», а до навчальних планів включені новітні навчальні дис&

ципліни «Методологічні основи і методи досліджень сурдопеда&

гогіки і сурдопсихології», «Сурдопедагогічний менеджмент», «Психо&

лого&педагогічні основи викладання методик». Навчальний процес

здійснюється згідно Болонської системи. Масштабні інновації

здійснюються на всеукраїнському рівні, що проявляється у визнанні

пріоритетності гуманістичної парадигми та всебічного розвитку осо&

бистості, а також демократизації відносин між учасниками навчаль&

но&виховного процесу. 

Визнаючи актуальність питання про компетентність кадрів, маємо

на меті в доповіді загострити увагу слухачів на підсиленні ролі

змісту навчальних дисциплін, його розвивальному значенні для

людини у підготовці її до самостійності у подальшому, на потребі
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формування світоглядних поглядів і позитивних мотивів до навчан&

ня, а також на необхідність виховувати у людей з вадами слуху най&

кращі риси особистості (патріотизм, інтелігентність, відчуття обов’яз&

ку і повага до гідності людини тощо). 

ЛЮДИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ТА ПРОЦЕС
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ

Гусак Наталія Костянтинівна 
м. Київ, НТУУ «КПІ», кафедра філософії
е!mail: Ko7en@yandex.ru

Сьогодні моральна культура не може вирішувати актуальних

проблем людства в нашій країні тому, що не сформована патріотична

національна еліта. Ми переживаємо важні часи переходу від тота&

літарного суспільства до ринково&демократичних відносин, які ви&

магають від нас вміння жити за настановами відкритого суспільст&

ва, де кожен вільно, але в той же час відповідально бере участь

у формуванні гідних умов життя. Аналіз причин стану глобальних

кризових явищ показує, що в кінцевому підсумку все залежить від

духовно&ціннісних орієнтацій і моральної практики людської особис&

тості, котра, як суб’єкт соціальних відносин відтворює їх на началах

добра або зла. В цьому процесі активну участь мають приймати лю&

ди з особливими потребами. З їх силою характеру, цілеспрямо&

ваністю, наполегливістю, витримкою вони можуть внести великий

вклад в будівництво нової держави. 

Людина з особливими потребами здатна досягти своєї вищої

мети, реалізувати смисл свого життя тільки тоді, коли має мужність

бути сама собою, як самодостатню цінність приймати самостійні

рішення і реалізовувати їх на добродійних началах, тобто таких, зміс&

товність яких наповнена реальною турботою за гуманістичний стан

суспільства. Звичайно, для людини з особливими потребами голов&

ним з погляду моральної культури є ціннісна зорієнтованість людсь&

кої волі, переживання себе людиною, яка прагне реалізувати своє

життєве начало. 

У сучасних умовах, коли спостерігається випереджальний роз&

виток точних наук і відставання гуманітарних, важливо розуміти, що

для стабілізації суспільства необхідні етичні знання, оскільки від цьо&

го залежить виживання земної цивілізації. Необхідне формування
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патріотично налаштованої національної еліти зорієнтованої на доб&

родіяння, яка вбачає в людині мету свого життя, яка буде приймати

такі рішення. які відповідають загальнолюдським цінностям,

а відтак реалізуються за гуманістичними критеріями. І людина з особ&

ливими потребами повинна розуміти це і виховувати в собі такі якості,

які допоможуть будувати стосунки з людьми так, щоб створювати

прецедент любові до ближнього, при цьому себе не принижувати,

а морально укріплюватися. Відтак необхідно навчитися в суспіль&

ній, зокрема, професійній діяльності принципу ненасильства та

миролюбства. Також дуже важливе вміння викорінювати в собі он&

тологічну агресивність, вміння вибачити і попросити вибачення за

свої помилки чи заподіяне зло. Це значить, що така людина вміє

мирно вирішувати проблеми і жити за гуманістичним принципом

плюралізму і консенсусу. 

Нинішній світ викликів і загроз характеризується тим, що людство

сягнувши небачених науково&технічних та інформативно&техно&

логічних висот, перебуває в стані глибокої духовно&моральної кри&

зи і напружених намагань її філософсько&етичного усвідомлення.

Ще на початку ХХ ст. спостерігалось принципове відставання рівня

моральної культури від наукових і технічних досягнень. Людство за

допомогою етики соціальних комунікацій прагне гармонізувати ви&

сокий рівень стандартів споживання з якістю життя, здолати «нову

бідність» постмодерністської культури, зрозуміти причини фунда&

менталістських проявів релігійної нетерпимості. 

Актуальним завданням людства є винайдення моральних чин&

ників для втілення в практику гуманістичної регулятивної ідеї, яка

б зрештою допомагала без насильства і військового примусу нала&

годити гуманістичну співпрацю країн півночі та півдня, заходу та

сходу і нарешті викорінити духовно&культурні та функціональна&

цивілізаційні засади сучасного міжнародного тероризму. 

Люди з особливими потребами мають прагнути бути національ&

ною елітою нашої країни, а кожен з нас і суспільство в цілому повинні

сприяти її формуванню, адже без неї не може бути гуманістичного

суспільства, тому, що саме елітні носії моральної культури спрямо&

вують наше життя на вище благо, вчать вмінню передбачати і ре&

алізовувати майбутнє за загальнолюдськими цінностями. 
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ЕТИЧНІ ВИМІРИ СОЦІАЛЬНО5ОСВІТНЬОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ КОМП’ЮТЕРІВ

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Гур Віктор Іларіонович, 
проф., м. Київ, НТУУ «КПІ», кафедра філософії
е!mail: Ko7en@yandex.ru

Здавалося б, оволодіння людиною з фізичними вадами інформа&

ційно&комп’ютерною технологією вже само по собі достатньо для її

соціальної реабілітації як особистості. І це тому, що відповідно до

вимог сучасного постіндустріального суспільства, висунувшого на

передній план своєї життєдіяльності високі виробничі, у тому числі

інформаційні технології, людська особистість може самостверди&

тися, будучи здатною відповісти на пред’явлені до неї вимоги з бо&

ку такого соціуму. Як відзначають дослідники специфіки сучасного

екологічно та гуманістично&кризового суспільства, його соціум є по&

хідним від економічно&господарської та науково&технічної діяльнос&

ті. Звідси шукана соціальна реабілітація комп’ютерного користувача

з особливими потребами фактично зводиться до такого рівня осві&

ти, щоб інформаційно&комп’ютерні знання та вміння надавали йо&

му можливість бути активним творцем економічно&технологічних

інновацій. 

Якщо проаналізувати доктрини в галузі середньої і вищої освіти

західних та пострадянських країн, то простежується спільна риса —

комп’ютеризація навчання з опануванням сучасних високих ін&

формаційних технологій для отримання найбільшого економічно&

го ефекту. 

Згідно ліберально&ринкової ідеології (у сутнісних характерис&

тиках до неї близький марксистський економічно зорієнтований со&

ціальний детермінізм) прийнято вважати, що наука і освіта повинні

бути інструментальними, перевідними на мову технологій, і що са&

ме технологічний критерій реабілітує духовно&освітні, в тому числі

і морально&виховні практики, надають їм життєвого сенсу. Якщо ці

практики перетворюють зовнішне предметне середовище, наприк&

лад, суспільно&виробнична практика як «предметно&чуттєва

діяльність» — (К. Маркс), не спираючись на внутрішній, духовний

світ людини і не орієнтуючись на предуказане їм цілепокладення,

то, в підсумку, вони не тільки не перешкоджають, але й сприяють
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моральному одичанню людини. В результаті людство отримує лю&

того дикуна з атомною бомбою в руках, руйнівна сила якої посилю&

ється інформаційно&комп’ютерними технологіями. 

Духовний нігіліст, озброєний сучасними технологіями, — це та

перспектива, яку відкрила нам західна система секулярізованого

знання, звільнившогося від морально&релігійної цензури. Питання

ставиться таким чином: по&перше, куди в підсумку веде людину ця

перспектива, по&друге, чи не загрожує посилена комп’ютерними

технологіями соціалізація існуванню людстваства як виду. Навіть

в інструментальному контексті критерій негайної і практичної ко&

ристі для соціалізованої людини як «сукупності дійсних суспільних

відносин» (К. Маркс) виявляється саморуйнуючим в духовному ви&

робництві, а отже, для смисложиттевої моральної змістовності еко&

номічної діяльності та перспектив формування дійсно гуманістічних

суспільних відносин. В науковій галузі це б означало, що країна роз&

виває і фінансує суто прикладні дослідження, нехтуючи фундамен&

тальними моральними цінностями, що не дають зримої техніко&

економічної віддачі. В освітній галузі це означає нові обмеження

у викладанні гуманітарних дисциплін, зокрема розширеного філо&

софсько&світоглядного курсу етики в технічних вузах, як фундамен&

ту для теоретичного та практичного освоєння інженерамі&техноло&

гами прикладних етичних курсів: інженерної етики, екологічної

етики, бізнес&етики, біоетики, управлінської етики, соціальної ети&

ки і т. д., необхідних для гуманізації сучасних економіко&виробни&

чих і соціально&політичних процесів. Перевага віддається «виключно

навчанню ринковим навикам, прикладної економіки, менеджмен&

ту, комп’ютеризації». 

У відриві від духовно&підживлюючої і ціннісно&орієнтуючої

системи соціальної культури, перш за все моральної культури, таке

знання і відповідна йому соціалізація можуть формувати манкуртів

з начисто відсутньою духовністю, в тому числі національно&патріо&

тичною пам’яттю і атрофованою моральністю. Таким чином, пробле&

ма соціальної реабілітації людей з особливими потребами залишає

невирішеним питання про справжні характеристики змісту і цілі

людської діяльності, озброєні інформаційно&комп’ютерною техно&

логією. 
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ВПЛИВ САМОСВІДОМОСТІ НА ПРОЦЕС 
СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ З ВАДАМИ ЗОРУ

Клопота Євгеній Анатолійович
Кафедра Педагогіки та психології 
Запорізького національного університету
69097, Запоріжжя, вул. Будьоного 18, кв. 74, тел.: (8061)277!29!43
е!mail: klopota!ea@ukr.net

Проблема інтеграції осіб з вадами зору, розвиток соціально актив&

ної адаптованої особистості викликає зацікавленість і увагу вчених

різних країн. На державному рівні здійснюється прийняття законо&

давчих актів, спрямованих на поліпшення життєдіяльності людей,

які мають порушення зору. Однак, існує багато невирішених проб&

лем як на державному, так і на соціально&психологічному рівні. 

Однією з найважливіших основ успішної інтеграції особистості

в соціум є формування її самосвідомості, яка включає в себе три

взаємопов’язані компоненти: когнітивний (самопізнання), емоцій&

ний (відношення до себе) і регулятивний. Як структурне утворення

самосвідомості, його підсумковий продукт розглядається «Я&образ» —

сукупність уявлень людини про себе, відношення до себе, само&

оцінка. Це — активний регулятор діяльності, спілкування людини

з іншими і з собою. Розвинута здатність збирати інформацію, аси&

мілювати її та вносити уточнення в «Я&образ» є відмінною рисою

психологічно зрілої особистості. 

«Я&образу» людей, які мають глибокі порушення зору притаман&

на специфіка, обумовлена неможливістю використовувати зорову

інформацію для накопичення уявлень про світ і про себе. Через це

їх «Я&образ», із значно більшою, ніж у зрячих людей, вірогідністю мо&

же перетворитися на закриту систему. Як наслідок, незряча осо&

бистість, у більшості ситуацій, керується неточними знаннями, по&

милковими когнітивними схемами, а тому потребує допомоги у їх

психологічній корекції. 

Підкреслимо, що соціальна інтеграція є двостороннім процесом,

який припускає взаємне зближення, рух назустріч двох соціальних

суб’єктів: осіб звадами зору, які прагнуть до включення в суспільство,

і самого суспільства, яке має створити сприятливі організаційно&

функціональні, морально&психологічні й інші умови для такого

включення. Тож ефективність даного процесу детермінується, 
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по&перше, готовністю людей з глибокими порушеннями зору увійти

в життя широкого соціуму у якості повноправних учасників і, по&

друге, готовністю суспільства прийняти їх у такій якості. 

Нами було розроблено соціально&психологічний тренінг, спря&

мований на корекцію відношення до себе й інших людей, форму&

вання адекватної самооцінки, подолання внутрішніх конфліктів,

активізації самосвідомості. У ході тренінгових занять, організованих

особливим чином, учасники групової роботи усвідомлюють наяв&

ність проблем, схожих із власними у інших членів групи, а це, у свою

чергу, знижує гостроту переживань і може стати стимулом до осо&

бистісного розвитку. 

Програму тренінгу розроблено на основі сучасної психокорекцій&

ної літератури і модифіковано з урахуванням специфіки групи. Підбір

і розташування вправ слугують досягненню єдиної мети — форму&

вання адекватного «Я&образу» і позитивного емоційного&ціннісно&

го відношення до себе учасників тренінгової роботи. Програма роз&

рахована на 6 занять, тривалість кожного з яких 6 годин. 

Підчас апробації соціально&психологічного тренінгу отримано,

за допомогою психодіагностичних методів, позитивну динаміку

формування самосвідомості осіб з вадами зору. 

Тож, для вирішення проблем соціальної інтеграції осіб з вадами

зору, в основі якої — уявлення про себе, власні здібності й можли&

вості, необхідно розробляти систему подібних тренінгових занять

і втілювати її в спеціальних школах&інтернатах, реабілітаційно&

навчальних центрах, соціальних службах для молоді. 

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ
ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ5ПСИХОЛОГІВ ПІД ЧАС
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН БІОЛОГІЧНОГО БЛОКУ

Кучменко Олена Борисівна, 
канд. біол. наук, доцент
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
02100, м. Київ, аб. скр. 148; тел.: 8!067!309!99!52; kuchmeb@yahoo.com

На основі аналізу психолого&педагогічної літератури можна ви&

значити основні підходи до побудови методики навчання у межах

дисциплін біологічного блоку. В якості методологічної основи по&

будови методики навчання може бути обраний особистісно&дієвий
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підхід, який є поєднанням двох підходів до навчання. Реалізація осо&

бистісного компоненту даного підходу передбачає використання

технології розвиваючого навчання, в ході якої здійснюється цілеспря&

мований розвиток різних сфер особистості студентів і, перш за все,

їх мотиваційної і інтелектуальної сфер. Організація навчальної діяль&

ності студентів повинна здійснюватися з використанням холістич&

ного і контекстного підходів у взаємозв’язку. Холістичний підхід

полягає у поєднанні «правопівкульної» і «лівопівкульної» стратегій

навчання, тобто гармонійному застосуванні методів і методичних

прийомів, які сприяють включенню у процес пізнання як лівої, так

і правої півкуль головного мозку. Окрім холістичного підходу, органі&

зація навчальної діяльності студентів у рамках дисциплін біологіч&

ного блоку повинна здійснюватися також і на основі контекстного

підходу, який передбачає моделювання при допомозі усієї системи

дидактичних форм і методів навчання предметного і спеціального

змісту майбутньої професійної діяльності студентів, а засвоєння ними

знань здійснюється у контексті вирішення майбутніх професійних

ситуацій. Отже, форми і методи організації навчальної діяльності

студентів, розроблені на основі холістичного і контекстного підхо&

дів, умовно можна об’єднати у дві групи. До першої групи відносять&

ся традиційні форми і методи навчання, основна мета яких полягає

у забезпеченні засвоєння студентами загально біологічних, анато&

мічних і фізіологічних знань. До них відносяться: 1) вирішення на&

вчальних завдань з метою найбільш повного засвоєння, закріплен&

ня, а також усвідомленого застосування студентами теоретичних

знань; 2) дидактичні ігри та ігрові прийоми; 3) поточні семінари,

у ході проведення яких здійснюється обговорення теоретичного

матеріалу, який викладено в лекції, а також виступи студентів з до&

повідями, підготовленими на основі вивчення наукової літератури;

4) узагальнюючи семінари проводяться на завершальному етапі

біологічної підготовки студентів&психологів; 5) лабораторні роботи,

у ході виконання яких студенти знайомляться з сучасними метода&

ми дослідження психофізіологічних властивостей, вчаться проводити

самодіагностику індивідуально&психофізіологічних особливостей,

узагальнювати дані, які отримані з використанням різних методик,

оформляти результати роботи. 

Другу групу складають так звані форми і методи контекстного

навчання, основна мета яких — забезпечити включення отриманих

студентами при вивченні біологічних дисциплін знань і умінь
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у структуру їх майбутньої професіональної діяльності в умовах

освітнього закладу. До них відносяться: 1) завдання з міжпредмет&

ним змістом, рішення яких дозволяє перевірити засвоєння студента&

ми загально біологічних і анатомо — фізіологічних знань та уміння

застосовувати ці знання для пояснення впливу фізіологічних особ&

ливостей дітей і підлітків на їх психологічну діяльність і поведінку;

2) практичні завдання, які моделюють фрагменти будь&якого виду

професійної діяльності психолога; 3) міжпредметні семінари, у ході

підготовки і проведення яких у студентів формуються певні базові

біологічні знання, які будуть потрібні у ході наступного вивчення

конкретних психологічних дисциплін; 4) інтегративні семінари,

підготовка і участь в яких сприяє формуванню у студентів компле&

ксного бачення питань, які обговорюються з позиції як біології та

фізіології, так і психології, уміння виявляти дійсні зв’язки між дво&

ма галузями наукового знання. 

Таким чином, використання на заняттях як традиційних форм

і методів навчання, так і форм і методів контекстного навчання, за&

безпечує не тільки ефективне засвоєння студентами власне біоло&

гічних, анатомічних і фізіологічних знань, але і включення цих знань

у структуру їх майбутньої професійної діяльності в умовах освітньо&

го закладу. 

ІНТЕГРАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЯК

СОЦІАЛЬНО5ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Богінська Юлія Валеріївна
канд. пед. наук, доцент
кафедра педагогіки РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» 
(м. Ялта)
98635, АР Крим, м. Ялта, вул. Севастопольська буд. 2, 
тел.: 8(0654)32!30!13
e!mail: yuliya!boginskaya@yandex.ru

Для переважної більшості юнаків і дівчат з обмеженими можли&

востями життєдіяльності вступ до вищого навчального закладу і по&

чаток навчання стають першим дієвим кроком у напрямку соціальної

інтеграції. Водночас подібний досвід не завжди позитивний. На&

самперед це пов’язано з «неготовністю» сучасної вітчизняної
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вузівської системи до створення оптимальних умов для навчальної

діяльності студентів цієї категорії. 

Проблемою інтеграції дітей та молоді з інвалідністю, їх реабіліта&

цією та спеціальним навчанням займаються багато сучасних вчених

(В. Бондар, Т. Євтухова, І. Іванова, А. Капська, В. Ляшенко, М. Свар&

ник, П. Таланчук, В. Тесленко, А. Шевцов та ін.). 

Різні аспекти інтегрування студентів з обмеженими можливос&

тями в Росії висвітлюються в публікаціях В. Кантора, С. Лебедєвої,

Н. Малофеєвої, О. Мартинової, В. Севастьянова, О. Сенявської,

О. Тарасової, Л. Шипіциної. 

Разом із тим, як показує вітчизняна освітня практика, мова по&

винна йти про організацію інтегрованого навчання та виховання

молодих людей з обмеженими фізичними можливостями і молоді,

що нормально розвивається, у рамках освітньої установи, у спіль&

ному проведенні дозвілля і різних заходів, тобто передбачається не

тільки освітня, а й соціальна інтеграція за умов створення інтегро&

ваного виховного середовища за принципами співжиття, співтвор&

чості, спрямованого на подолання соціальної ізоляції. 

Сучасні дослідження К. Кольченко, Г. Нікуліної, П. Таланчука

та ін. засвідчили, що інтеграція студентів з особливими освітніми

потребами у ВНЗ вимагає взаємної адаптації обох сторін: студентів,

які здобули середню освіту у спеціальних школах, до нових умов

навчання в змішаному середовищі і навчального закладу до потреб

студентів з інвалідністю у спеціальних технологіях та засобах навчан&

ня, педагогічному, психологічному та соціальному патронаті [2, с. 8].

Поняття «соціально&педагогічна інтеграція» Н. Мирошніченко

розглядає як кінцевий результат, тобто як досягнення кінцевої цілі

цього процесу, коли людина з функціональними обмеженнями вхо&

дить в соціально&економічне життя суспільства і не відчуває себе

дискомфортно [1, с. 50]. 

Також дослідницею розроблено модель інтегрування, основні

складові якої (соціальна, психологічна, фізична та педагогічна) доз&

воляють спрогнозувати оптимальне середовище для життєдіяльності

молодих інвалідів з метою їх інтеграції [1, с. 52]. 

Процес адаптації молоді з інвалідністю до інтегрованого сере&

довища розпочинається в довузівський період у рамках підготовчих

курсів і продовжується на студентській лаві, в умовах реального

вузівського навчання. Інтеграція стає для цих молодих людей го&

ловним завданням перших студентських років [2, с. 10]. 
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Таким чином, в сучасній вітчизняній вузівській системі все біль&

ше уваги приділяється інтеграції в освітній та соціальний простір

молоді з обмеженнями. Крім того, дослідниками зроблено спроби

створення моделей, системи супроводу та підтримки інтеграції сту&

дентів з обмеженими можливостями. 
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СФЕРА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Тюптя О. В., канд. психол. наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Шкуро В. П., аспірант 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
«Соціальна психологія; Психологія соціальної роботи» 

В Україні, на даний час, спостерігається тенденція до реформу&

вання сфери надання соціальних послуг. Соціальні служби все час&

тіше зіштовхуються з необхідністю підвищення ефективності ді&

яльності, оцінки індивідуальних потреб клієнта у процесі надання

соціальних послуг. 

Соціальні послуги — це комплекс правових, економічних, пси&

хологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів,

спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебува&

ють у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої до&

помоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності,

соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя. [2] 

Розглядаючи міжнародний досвід можна помітити, що існують

тенденції до зменшення традиційної ролі держави щодо безпосе&

реднього надання послуг та встановлення нових форм партнерства

з представниками громадських організацій та формуванню ринко&

вих відносин у сфері надання соціальних послуг. 

Одним зі шляхів покращення рівня соціальних послуг є систе&

ма управління якістю. Впровадження системи управління якістю
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у сферу соціальних послуг спрямоване на формування загальної куль&

тури якості у даній сфері та підвищенні якості життя отримувачів

послуг. Система управління якістю створює надійний зв’язок між клі&

єнтом та організацією, яка надає послуги або постачає певний про&

дукт; це інструмент по проектуванню, виготовленню та реалізації по&

слуг і досягнення очікуваного результату; забезпечення відповідності

соціальної послуги індивідуальним потребам кожного клієнта. 

В той же час організація від впровадження системи управління

якістю отримує: заощадження коштів та часу; чітко визначені цілі,

коли кожний співробітник працює з потрібними завданнями та у по&

трібному напрямку; швидкий зв’язок між керівництвом, співробітни&

ками та клієнтами прискорює прийняття рішень, які стають більш

гнучкими; зміни та удосконалення, тобто систему постійної оптимі&

зації, представлені у вигляді чітко описаних процедур; базові цін&

ності, які приносять користь як персоналу, так і клієнтам, покра&

щують робочий клімат; єдиний підхід до керування. 

При побудові системи управління якістю варто враховувати на&

ступні параметри: організація залежить від своїх клієнтів; керів&

ництво забезпечує системність робочих процедур; залученість та

включеність персоналу в роботу; діяльність та відповідні ресурси

розглядаються як складові одного процесу; застосування методики

«плануємо&робимо&перевіряємо&аналізуємо»; постійне покращення,

оптимізація функцій та результатів діяльності; рішення слід прий&

мати, спираючись на отримані дані та результати їх аналізу; орга&

нізація та її виконавці залежать один від одного. 

Щоб почати застосування системи управління якістю у сфері со&

ціальних послуг, потрібні певні стимули. Сучасна сфера соціальних

послуг в Україні не розвинена настільки, щоб конкуренція мотиву&

вала надавачів соціальних послуг до значного успіху в діяльності.

Тому найбільш реальним для реформування системи соціальних по&

слуг є шлях вимушеного впровадження системи управління якістю,

який обумовлений державною політикою зокрема державними

стандартами якості соціальних послуг, умовами отримання серти&

фікату чи ліцензій надавачами соціальних послуг тощо [7].
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ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Тюптя Олена Володимирівна, канд. психол. наук, доцент,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Шкуро Валентина Петрівна, аспірант 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
«Соціальна психологія; Психологія соціальної роботи» 

До недавніх часів проблеми людей з функціональними обме&

женнями стосувалася лише самої людини, яка має інвалідність та її

сім’ї. І лише в останні роки суспільство бере на себе відповідаль&

ність за створення сприятливих та безпечних умов для життя людей

з функціональними обмеженнями. 

Соціальна реабілітація людей з обмеженими можливостями здійс&

нюється за допомогою реалізації соціальних проектів, програм че&

рез надання соціальних послуг державними структурами та громад&

ськими організаціями. 

На даний час, в Україні спостерігається тенденція до збільшен&

ня кількості недержавних організацій, які надають соціальні послу&

ги людям з особливими потребами. Зростання внеску недержавних

організацій у наданні соціальних послуг та реалізацію соціальних

проектів спричинено: слабкою спроможністю державної системи

соціального захисту людей; зростання недовіри громадян до існую&

чих державних інституцій та установ; прагнення людей реалізувати

свої інтереси та задовольнити наявні потреби; намагання людей

знайти тих, хто має аналогічні проблеми; появою кваліфікованих фа&

хівців із соціальної роботи з даною категорією клієнтів. 

Проведене нами дослідження ставило за мету виявити вимоги,

що їх висувають люди з обмеженими фізичними можливостями до

соціальних послуг, які вони отримують. Нами було опитано клієн&

тів та керівників громадських організація для людей з обмеженими

фізичними можливостями. 

Отримані результати нами було систематизовано як вимоги до

змісту послуги, вимоги до процесу надання послуги та вимоги до
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суб’єкта, що надає послуги. Під змістом послуги ми розуміємо її сен&

сове наповнення та результат; процес надання послуги — це умови,

спосіб, засоби реалізації послуги; вимоги до суб’єкта, що надає

соціальні послуги — це основні вміння, навики, якими повинен він

володіти. 

Вимоги, які висувають люди з порушеннями опорно&рухового

апарату до соціальних послуг. 

Вимоги до змісту послуги: надання можливості самообслугову&

вання; адаптованість до захворювання; надання можливості заро&

бітку; спричинення позитивних змін у клієнта; надання можливості

взаємодопомоги; зменшення навантаження на сім’ю по догляду за

людиною з порушеннями опорно&рухового апарату; інформованість. 

Вимоги до процесу надання послуги: безкоштовність; індивідуаль&

ний підхід; постійність; облаштованість приміщення, де надається

послуга; можливість вибору послуг; дотримання етичних норм; ко&

мандний підхід; використання власних ресурсів клієнта; встанов&

лення контакту з клієнтом; контроль за процесом надання послуги. 

Вимоги до суб’єкта надання послуги: професіоналізм. 

Вимоги, які висувають керівники організацій, для людей з по&

рушеннями опорно&рухового апарату до соціальних послуг, які во&

ни надають. 

Вимоги до змісту послуг: приділення уваги; матеріальна допомо&

га; інформативність; допомога сім’ям. 

Вимоги до процесу надання послуги: встановлення контакту; при&

стосування до клієнта; використання власних ресурсів організації;

залучення волонтерів. 

Вимоги до суб’єкта надання послуги: замотивованість до роботи;

професіоналізм. 

Одним із засобів узгодження очікувань, діяльності клієнтів та

керівник громадських організації є управління якістю соціальних

послуг та орієнтація діяльності на клієнта, пріоритетність його

інтересів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
ЯК ШКІЛЬНИМ ПРЕДМЕТОМ

Чиханцова О. А. 
аспірант, 
Відкритий Міжнародний Університет розвитку Людини «Україна»
кафедра психології
Наук. керівник: Томчук С. М., канд. психол. наук, доц. 

Специфіка іноземної мови як навчального предметувизнача&

ється тим, що вона визначається цілим рядом відмінних від рідної

мови особливостей оволодіння нею. В той час вона відрізняється

від іншого шкільного навального предмету. Цю специфіку інозем&

ної мови як учбової діяльності інтуітивно відчувають учні, тому іно&

коли у них складається негативне ставлення до навчального пред&

мета у школі. 

Іноземна мова як і всяка мовна система є суспільно&історичним

продуктом, в якому знаходить відображення історія народа, його

культура, система соціальних відносин та ін. 

Ми погоджуємося з думкою Зимньої І. О., що оволодіння іно&

земною мовою відрізняється від оволодіння рідною:

– направленістю шляху оволодіння;

– щільністю спілкування;

– включеністю мови в предметно&комунікативну діяльність лю&

дини;

Можна сказати, що засвоєння іноземної мови йде шляхом про&

тилежним тому, котрим йде розвиток рідної мови. Учень засвоює

іноземну мову усвідомленно та з наміром. 

Іноземна мова, на відміну від інших навчальних предметів є од&

ночасно і ціллю і засобом навчання. Звернімо увагу на три найбільш

важливі особливості іноземної мови:

– безпредметність;

– безмежність;

– неоднорідність.
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Як вже підкреслювалось, особливістю іноземної мови є те, що її

оволодіння не дає учню знань про дійсність. Перш за все мова є за&

собом формулювання, а потім формою існування і вираження дум&

ки про об’єктивну діяльність. 

Головною задачею вчителя в школі є чітко сформульований

і зрозумілий учням предмет навчальної діяльності. В якості такого

предмету можуть виступати відомості про культуру, традиції народу,

який розмовляє цією мовою. 

Навчання іноземній мові характеризується своєю специфікою,

і однією такою рисою специфіки є постійна необхідність активізації

мовної діяльності учнів всієї учбової групи та кожного індивідуаль&

но. Тому вчителю потрібно орієнтуватися на індивідуально&психо&

логічні відмінності учнів. 

Варто зазначити, що специфіка іноземної мови як навчального

предмету полягає також в її безмежності. Якщо порівнювати іно&

земну мову з іншим шкільним предметом, то в кожному з них є окремі

тематичні розділи. Так, наприклад, можна сказати, що учень добре

знає «історію літератури ХІХ ст» як розділ зарубіжної літератури.

Вивчаючи мову, учень не може знати тілки одну часову форму. На&

приклад, не знаючи теперішнього часу, не можливо вивчити мину&

лий. Учень повинен знати всю граматику. Іноземна мова в порівнянні

з іншим іншими навчальними дисциплінами характеризується спе&

цифічним співвідношенням знать та вмінь. 

Отже, іноземна мова дійсно вимагає мотивованої роботи над нею.

Учень повинен знати навіщо він вивчає іноземну мову і мати конк&

ретну ціль вивчення іноземної мови. Ціллю може бути, наприклад,

оволодіння німецькою мовою, щоб прочитати в оригіналі поезію

Гете чи Шилліра, або особисто спілкуватися через інтернет з одно&

літками з Німечинни чи інших зарубіжних країн, або вільно спілку&

ватися подорожуючи за кордон. 

Виходячи з цього, важливо відмітити, що оволодіння інозем&

ною мовою має тоді високі результати, коли у учнів є інтерес до на&

вчання. В іншому випадку оволодіння мовою не відбудеться. Їх ви&

явлення має велике значення для ефективності вивчення іноземної

мови [1].

Література

1. Зимняя И. А. Учебное пособие по курсу психологии в программе пе&

дагогической практики. — М., 1977.



– 298 –

Секція ІІ Соціально�психологічний розвиток  
Формування особистості, духовності, 

ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З МОЛОДДЮ
З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ 

ЩОДО РОЗВИТКУ ЇХ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ 
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Качан Р. О.
ІV курс, група ОА!61, спеціальність «Облік і аудит»,
Факультет Економіки та менеджменту, м. Київ,
к. тел.: 434!25!78
Науковий керівник Гаценко O. П., канд. е. наук, доцент, 

Актуальність даної роботи полягає у дослідженні проблем інва&

лідів та у впровадженні нових технологій на шляху до їх самореалі&

зації. 

На сучасному етапі становлення української державності, фор&

мування всіх сфер соціального життя, відродження культурно&істо&

ричного досвіду та традицій національного виховання на перший

план постає проблема соціальної роботи з дітьми та молоддю. Діти

і молодь є однією з продуктивних сил суспільства. В законодавстві

зазначається, що це категорія населення віком до 28 років [3]. 

Отже, ми бачимо, що важливу роль в житті людини відіграє

творчість і самореалізація. Від того, наскільки повно розкривається

творчий потенціал молоді залежить не лише теперішнє соціально&

економічне становище суспільства, але й добробут та умови життя

наступних поколінь [38]. 

Технології соціальної роботи з клієнтом слід розуміти як сукуп&

ність методів і засобів здійснення конкретних дій, сукупність при&

йомів та операцій, які реалізуються у визначеному порядку, певній

послідовності, для досягнення певних змін у соціальному стано&

вищі і самопочутті клієнта [59]. 

Стрижнем технологій роботи з молоддю з функціональними об&

меженнями, щодо розвитку їх творчих здібностей та самореалізації

є взаємозв’язок між людиною з обмеженими можливостями та со&

ціумом, а не відхилення у її здоров’ї та розвитку[59]. 

Інформаційний простір відкриває перед спеціалістами соціаль&

ної роботи широкі можливості для реалізації системи послуг. Вихід

на нові аспекти соціальної роботи вимагає формування духовності

як активного ставлення особистості до дійсності. У цьому ставленні

поєднуються вміння сучасної людини користуватися головним на&
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дбанням демократичного суспільства — свободою та вмінням фор&

мувати в неї вимогливість до себе [75]. 

Важливим аспектом застосування Інтернет&технологій являєть&

ся зручність обліку. Відкриваються нові можливості для відстеження

процесу допомоги кожному окремому індивіду від початку і до кінця,

через систему фіксування кожного переходу зі сторінки на сторін&

ку. В перспективі можливе створення бази даних клієнтів соціальних

служб, з перерахуванням необхідних критеріїв для виконання соціаль&

них програм, а також (що дуже важливо) бази даних соціальних

працівників, педагогів, реабілітологів і інших спеціалістів, які мо&

жуть допомогти людині вирішити її проблеми [67]. 

Також перспективним напрямком практичного застосування

Інтернет&технологій являється послуга онлайн консультування, тоб&

то надання допомоги посередництвом Інтернет, що є дуже схожим

на «Телефон довіри» проте має ряд своїх переваг [67]. 

Конкретизуючи практичне застосування Інтернет&технологій

при роботі з функціонально&обмеженою молоддю ми розглядаємо

проект — культурний центр мережі Інтернет  [82]. 

Можливості сучасного інформаційного простору є дуже зручни&

ми для відслідковування кожної окремої особи. Будь&яке потрап&

ляння на сайт фіксується, крім того, окремий користувач має свою

унікальну айпіадресу, по якій можна повністю дослідити діяльність

окремого індивіда. Можна з точністю дізнатися про те які сторінки

він відвідував, коли і що саме написав. Такої риси обліку не вистачає

сучасній соціальній роботі для відстеження своїх клієнтів, для слідку&

вання і підтримки кожної особистості, що потребує допомоги [37]. 

БІБЛІЙНЕ РОЗУМІННЯ 
СЕНСУ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 

В РОМАНІ В. ДРОЗДА «ЛИСТЯ ЗЕМЛІ» 

Князєва Валерія Олексіївна
кафедра української мови та літератури, група УМ!42

Володимира Дрозда безперечно можна назвати одним з найори&

гінальніших українських прозаїків кінця ХХ століття, його твори вра&

жають незвичністю підходу до розв’язання споконвічних проблем

буття, метафоричністю їх висвітлення, вмілим поєднанням майс&

терності новеліста з глибинністю романного мислення.
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В. Дрозд збирав і записував свідчення людей, які пройшли крізь

складні випробування. «Їхні поривання і надії, їхні думи, досвід їх&

нього життя, нерідко трагічний, — основа роману «Листя Землі».

Подаючи широку панораму життя українського народу протягом

ста років (починаючи з 80&х років ХІХ ст.), автор витворює власну

його концепцію, і це стає важливим смисловим елементом у роз&

критті ідей роману, сутності його персонажів.

Життя у творі «Листя Землі» мислиться насамперед як поняття

філософське, як відрізок на колі космічного часу, обмежений на&

родженням і смертю: «...по колу людяка бреде, од початку світу до

Страшного суду...».

Одна з домінантних тем в романі В. Дрозда «Листя Землі» —

біблійне розуміння життя людини як випробувального терміну, по&

значеного необхідністю «терпіння» заради очищення і спасіння душі.

Буття героїв роману «Листя Землі» пов’язане з добром і лю&

бов’ю, особистість починається з любові, бо тільки в ній людина

може відчути зміст свого існування для іншого і для себе.

Сенсом життя для Кузьми Семирозума стає не лише добротво&

рення, любов до ближнього, а й праця, бо саме вона, на думку ге&

роя, допоможе створити світ, в якому можливе продовження життя.

Праця для героя Кузьми — це той камінь, що його має раз у раз

піднімати на гору Сізіф, це та мета, заради якої людина самостверд&

жується, це та свобода посеред безглуздя, за збереження якої люди&

на несе відповідальність перед собою і світом.

Доля у романі зображена у вигляді «нитки», зміст якої — алюзія

на старогрецький міф, за яким доля людини визначалася мойрами,

доньками Зевса і Феміди.

В. Дрозд художньо розгортає мотив долі з погляду, найти&

повішого для ментальності українців: доля постає в теологічному

розумінні (як провидіння, приреченість), згідно з яким Бог приз&

начає долю кожній людині, а тому в її житті немає нічого випадко&

вого.

В романі «Листя Землі» панує ідея, що доля непідвладна

людській волі.

В. Дрозд рефлексує над індивідуальною долею людини, Краю,

Всесвіту, над долею минулою, теперішньою і майбутньою, стверд&

жуючи, що людині не дано знати нічого наперед.

Окрім означених філософського, біблійного, народнопоетич&

ного розуміння життя, його концепція в інтерпретації В. Дрозда в
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«Листі Землі» реалізується й на рівні ідеї, за якою світ і життя люди&

ни в ньому — лише ілюзія.

Досить часто герої В. Дрозда сприймають життя як виставу,

спектакль, де одних дійових осіб змінюють інші, у такому тракту&

ванні прочитується протиставлення світу справжнього, якому влас&

тиві впорядкованість, добробут, реальність, антисвітові з його без&

ладом, нестатками, ірреальністю.

В інтерпретації В. Дрозда поняття «життя» нерідко сприймаєть&

ся як метафора. Воно сфокусовує динаміку буття, в ньому закодова&

на певна доля, воно служить уособленням хаосу.

Автор розглядає «сенс» життя як багатозначний конкретний

зміст — космологічний, філософський, релігійний, історичний.

В основі концепції життя, яку пропонує письменник, домінують

філософсько&релігійні погляди, що властиво не лише роману «Лис&

тя Землі», а й творчості В. Дрозда в цілому.

ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ 
МОРАЛЬНОЇ КРИЗИ, ЩО СКЛАЛАСЯ 

В ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 

Брацюк Олександра Геннадіївна
старший викладач кафедри психології 
КІСКЗ імені св. кн. Ольги

Попередні дослідження з теми водносталь визначають даний етап

розвитку людства як кінцевий період процесів глобалізації, що по&

чалися ще кілька тисячоліть назад. Характерною особливістю цьо&

го процесу є уніфікація культури різних країн. Зокрема в Україні ми

можемо побачити такі особливості глобалізаційного процесу:

1. В світоглядному вимірі — втрата впевненості в майбутньому,

ціннісна дезорієнтація, церковний розкол, втрата власної історії,

та ін. 

2. В культурному вимірі — руйнація інституту родини, дегра&

дація морального почуття, наркоманізація та алкоголізація молоді

а з тим — її відмова від активної трудової позиції, плазування перед

західними культурними взірцями. 

3. В політико&економічному вимірі — нав’язування невигідних

країні законопроектів, угод та кредитів, розвал економічної систе&

ми та зубожіння населення. 
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4. В освітньо&виховному процесі — зниження освітнього рівня,

ліквідація рада галузей та перехід з теоретично&наукового спряму&

вання освіти до вузькоспеціалізованого. 

Можна констатувати, що руйнація культури, освіти, виховної

системи, розвал економіки, втрата довіри до соціальної системи,

зниження народжуваності — все це є характеристиками майбутньої

загибелі етносу. Загибель етносів — це складова процесу глобаліза&

ції, на що вказують численні дослідники цього явища. 

Але нас, як представників цього етносу, цікавлять зовсім не пи&

тання якості проведення глобалізаційних процесів та відповідність

їх плану, що складений конкретними політичними та економічни&

ми силами, навпаки, важливим для нас є питання виживання нашої

власної країни та культури. І потрібно наголосити, що вирішення

навіть політичних та економічних проблем неможливе без вирішен&

ня головного питання сучасності — відновлення світогляду та мо&

ральних цінностей. А це можливо лише в освітньо&виховному про&

цесі, що мислиться нам як цілісна система дій, спрямованих на:

1. Повернення традиційної системи освіти що склалася під час

радянського періоду. Не даремно радянська освіта вважалася взір&

цевою у більшості країн світу у період між 70 та 90 рр. ХХ ст. 

2. Надання цілісної інформаційної концепції, що надає можли&

вості студентам побудувати більш об’єктивну світоглядну систему,

на яку вони стануть спиратись у подальшому житті. 

3. Запровадження безкоштовної освіти, полегшення доступу до

навчання всіх соціальних верств населення на всіх освітніх етапах

від початкової школи до аспірантури. Водночас потрібно наголоси&

ти на необхідності впровадження суворого контролю за відповід&

ністю якості навчання до вимог часу. 

4. Посилення виховної роботи на всіх рівнях освіти, роботи не

формальної, але спрямованої на розвиток ціннісно&моральної сфе&

ри особистості. 

Лише сукупність таких дій надасть можливості вирішити проб&

леми суспільства, що складається. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИДАТНІСТЬ ЗАПОЗИЧЕНЬ
У СИСТЕМІ ОСВІТИ

Терешина Олена Борисівна
канд. психол. наук, професор кафедри психології 
КІСКЗ імені св. кн. Ольги 

Система освіти в СРСР кардинально відрізнялася від іншого

світу. Освіта була безкоштовною, загальнодоступною незалежно від

національності, статі, соціального й майнового положення. Доско&

налість і розмах системи освіти в той період — одне найзначніших

надбань суспільства. Академізм освітньої парадигми, її універсаль&

ність і енциклопедичність забезпечували таку систему навчання,

що дозволяла випускникові вузу застосовувати свої знання на са&

мому широкому полі діяльності. 

Разом з тим школа й освіта в СРСР функціонували в умовах

жорсткого партійного й ідеологічного контролю. От чому інтелі&

генція в масі своєї завжди була опозиційно настроєна стосовно ре&

жиму й щиро привітала його падіння. Однак, разом з бажаним плю&

ралізмом у практику освіти прийшов принцип елітарної освіти для

«платоспроможних» і необґрунтоване копіювання далеких для

вітчизняного менталітету систем і принципів навчання. 

На межі століть наша система вищої освіти втратила колишню

ефективність. Доступність освіти знизила в очах студентства її зна&

чимість і цінність, оскільки те, що дається людині без значних зу&

силь, нею не може бути гідно оцінене. Ще в 1959 р. було доведено,

що якщо людина, щоб досягти якоїсь мети, проходить через важкі

випробування, то ця мета стає для неї більш привабливою. Таким

чином: якщо студент потрапив до інституту, витративши на це ба&

гато зусиль, він буде значно більше мотивований на процес навчання

й група (студентство), до якої він приєднався, сподобається йому

набагато більше, і викладачі здадуться йому більше професійними.

У випадку якщо вступ до ВНЗ не був пов’язаний із труднощами, то

відсутня і потреба розглядати ситуацію в найкращому світлі. 

Для того щоб переконатися у вище сказаному, досить згадати

обряди ініціації, які влаштовують різні співтовариства з метою під&

вищити їхню привабливість в очах неофітів. Логічно було б припус&

тити, що студенти, які навчаються на платній основі, витрачають

більше зусиль і повинні бути більш мотивовані. В інших країнах це
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відповідає реальності. Але, ідея, перенесена в нові умови, дає збій,

тому що не відповідає традиціям, що склалися в нашій культурі. На

відміну від «закордонних» батьків, які перестають фінансувати своїх

дітей після досягнення ними повноліття, змушуючи їх працювати

й самостійно платити за навчання, батьки&українці продовжують

фінансувати своїх дітей, що обумовлено не тільки традиціями, але

й економічними умовами. Звідси випливає не тільки знецінення

освіти як такої й низька навчальна мотивація, але й проблеми із са&

мостійністю й ініціативністю молоді. 

Таким чином, зміст навчального й виховного процесу повинен,

орієнтуючись на загальнолюдські цінності, не відкидати все краще,

що є в досвіді кожної країни, а навпроти всіляко актуалізувати

й розвивати цей досвід, враховуючи при цьому всі аспекти існуючої

ситуації. Запозичені ззовні ціннісні орієнтації мають технократич&

ний характер. Вони орієнтовані на економічну ефективність, вузьку

спеціалізацію, максимальне використання випускника вузу в інте&

ресах держави, без урахування його індивідуальних можливостей

і психологічного комфорту. 

Це справедливо й для введення тестових методик як головного

способу «перевірки знань». Тестова методика може виступати як за&

сіб проміжного контролю засвоєння матеріалу, тому що дозволяє за

одну годину від сотні осіб одержати по 150 відповідей. Дуже швидко

й економічно. Але розкрити творчі здібності суб’єкта, його вміння

аналізувати, робити висновки, міркувати — на жаль! Не можна тес&

тування перетворювати в підсумковий контроль! І тим більш воно не

повинне застосовуватися як селекція або відбір, фруструючи життєво

важливу потребу людини — приносити користь суспільству. Чим

більш різноманітна й обґрунтована система оцінювання знань, тим

краще. Тим краще вона зорієнтована на інтереси кожного конкрет&

ного студента як особистості, задоволення його потреб, створення

передумов для реалізації їм свого різнобічного потенціалу. 

Гуманістичний підхід вимагає, щоб як головна мета навчально&

виховного процесу виступало створення передумов для самореалі&

зації особистості. Інакше кажучи, мова повинна йти про таку зміну

ціннісних орієнтації, які припускають не корінну зміну навчально&

виховного процесу, а лише перестановку акцентів. Впровадження

вузької спеціалізованої підготовки суперечить інтересам студента,

оскільки ринкова економіка може поставити випускника в такі умо&

ви, що його вузькоспеціализовані знання не дозволять, не тільки
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реалізувати себе, а навіть просто заробити на життя. Було б не ро&

зумно заперечувати систему освіти, що склалася в Європі — вона

там чудово працює. Варто лише звернути свою увагу на те, що ме&

ханізми, що відмінно зарекомендували себе в одних умовах, можуть

бути зовсім не придатні для використання в інших. 

МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ 
ЯК ОДИН ІЗ БАЗОВИХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Ткаченко Наталія Іванівна
викладач кафедри психології 
КІСКЗ імені св. кн. Ольги

Останніми роками в психологічній науковій літературі питан&

ням мотивації навчальної діяльності приділяється особлива увага.

Незаперечним фактом являється твердження, що від мотивації

досягнення багато в чому залежить доля і положення людини в су&

спільстві. 

У психологічній літературі мотивація досягнення найчастіше

визначається як прагнення до змагання з самим собою у досягненні

більш високих результатів, як загальне прагнення до поліпшення

у всіх сферах діяльності, до переживання успіху в будь&якій зна&

чущій для особистості діяльності і уникнення невдачі. Вона прояв&

ляється у постановці дальніх цілей, в тенденції залучатись у довгот&

ривалу діяльність, а також у прагненні досягати оригінальних,

унікальних результатів і засобів виконання. 

Незважаючи на багатоплановість психолого&педагогічних дослі&

джень мотивації досягнення, усі вони в основному стосуються учнів

загальноосвітніх шкіл, тоді як можна припустити, що розвиток зазна&

ченої мотивації в процесі навчання у вищому навчальному закладі

буде мати свою специфіку, обумовлену особистісною спрямованіс&

тю майбутніх спеціалістів. Крім того, в жодному з цих досліджень

не представлена програма комплексного впливу на мотивацію до&

сягнення з метою її формування. 

Однією з найбільш актуальних проблем сучасної вищої освіти

є побудова такого освітнього процесу, який міг би бути основою фор&

мування мотиваційної сфери студентів. Формування повноцінної

особистості студента має важливе практичне значення. 
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В процесі навчання студент зштовхується з низкою проблем пси&

холого&педагогічний аспект яких зв’язаний з пристосуванням до

нової учбової ситуації, яка принципово відрізняється від шкільної

формами та методами організації навчального процесу. Ця новизна

та пов’язані з нею труднощі створюють свого роду бар’єр, який по&

винен бути подоланий. З цього випливає, що у розвитку особистос&

ті майбутнього фахівця важливе значення має формування пози&

тивних мотивів та дійсних цілей, оскільки мотиви та цілі являються

важливими детермінантами діяльності. 

Структура мотивів студента, сформована під час навчання, стає

стержнем особистості майбутнього фахівця. Отже, розвиток пози&

тивних навчальних мотивів — невід’ємна складова частина вихо&

вання особистості студента. 

Формування мотивації досягнення ґрунтується на положенні

не закладання готових мотивів і цілей у свідомість, а створення та&

ких умов і ситуації розгортання активності, коли бажані мотиви

і цілі створюються й розвиваються з урахуванням і в контексті ми&

нулого досвіду, індивідуальності, внутрішніх спрямовувань самого

студента. 

Ефективність формування високого рівня мотивації досягнен&

ня пов’язана з навчанням на оптимальному рівні складності, який

визначається вимогами навчального курсу і властивостями зони

актуального й найближчого розвитку кожного студента; індивіду&

алізацією процесу навчання з метою надання можливості кожному

студентові пережити й відчути власний успіх у процесі оволодіння

знаннями; включенням у навчальний і позанавчальний процес робо&

ти, спрямованої на формування реалістичного рівня домагань, адек&

ватної самооцінки і зниження особистісної тривожності; використан&

ням педагогічної оцінки як об’єктивного показника індивідуальних

досягнень суб’єкта, а не засобу заохочення або покарання. 

Важливим показником росту мотивації досягнення є підвищен&

ня індивідуальної активності студентів на заняттях. Отже завдяки

формуванню у студентської молоді мотивації досягнення, можна

забезпечити підвищення ефективності навчального процесу

у вищій школі. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОГРАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Томаржевська Інна Володимирівна
Кафедра педагогіки і психології 
Хмельницького національного університету
28025, м. Хмельницький, вул. 4!та Нова, б. 8, тел.: (0382)555546
e!mail: innatom@ukr.net

Результати проведеного дослідження дозволили нам сформулю&

вати основні рекомендації для педагогічних працівників щодо покра&

щення професійної підготовки студентів з особливими потребами

за соціономічним профілем та рекомендації для психологів ВНЗ

з організації психологічного супроводу їх професійної підготовки. 

1. З метою гармонізації особистісно&професійного розвитку

студентів з особливими потребами в умовах професійної підготов&

ки доцільно впроваджувати особистісно орієнтований підхід із

соціономічною специфікою, що базується принципах цілісного ро&

зуміння, вивчення і формування особистості студента&інваліда. 

2. Необхідно враховувати специфічні проблеми особистісного

розвитку студентів з особливими потребами та позитивні сторони,

переваги їх особистості, у порівнянні із здоровими студентами. 

3. Застосовувати гуманістичний підхід до кожного студента че&

рез надання допомоги в саморозвитку, здійснення милосердного, то&

лерантного, доброзичливого ставлення. 

4. Сприяти цілеспрямованому включенню студентів&інвалідів

у систему емоційно&ціннісних відносин студентського та педагогіч&

ного колективу ВНЗ, що стимулюватиме процес їх інтеграції у су&

спільство. 

Практика показує, що неабиякий вплив на формування особис&

тості студента з особливими потребами здійснює безпосереднє со&

ціальне оточення. Тому, ми рекомендуємо приділяти особливу ува&

гу аналізу його специфіки. 

Принцип послідовності передбачає чітку відповідність етапам

програми. Перший етап передбачає проведення комплексної діаг&

ностики студентів&інвалідів, що є необхідною умовою подальшої

роботи. 
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При проведенні бесіди як допоміжного компонента психоло&

гічного обстеження студента з особливими потребами, доречними

будуть запитання стосовно вивчення його сім’ї як фактора форму&

вання особистісних якостей. Необхідно враховувати: склад сім’ї,

основні характеристики її членів, стиль внутрішньосімейних відно&

син, соціально&побутові умови, сімейні інтереси і захоплення, ста&

тус положення молодої людини в сім’ї. 

Доцільним є виявлення змісту і характеру роботи, яку досліджу&

ваний виконує з найбільшим бажанням і інтересом; положення

у студентській групі; його улюблені предмети, суспільну активність;

аналіз кола друзів і ровесників, з котрими підтримуються найбільш

тісні зв’язки. 

Необхідною є інформація щодо впливу захворювання (інвалід&

ності) на особистість молодої людини, її самоставлення та самооцінку.

Інформативним в цьому плані будуть запитання, які стосуються ти&

пу ставлення особистості інваліда до власного захворювання. 

На основному етапі роботи (надання психологічної допомоги)

задача психологів, а також викладачів організовувати і проводити

навчально&виховну роботу таким чином, щоб здійснювати цілеспря&

мований вплив на особистість студента&інваліда з метою оптиміза&

ції його особистісно&професійного розвитку. 

Такий вплив можливий лише за умови врахування діагностич&

них даних та милосердного, толерантного, доброзичливого ставлення

педагогічного персоналу до студентів з особливими потребами. 

Результатом такої взаємодії має бути активна позиція студента&

інваліда щодо усвідомлення власних індивідуально&психологічних

особливостей та розуміння їх ролі в майбутньому житті і професій&

ній діяльності. 

Важливо не переривати зв’язку із студентом, підтримувати пос&

тійний контакт і надавати необхідну психологічну допомогу. Така

допомога може бути реалізована у вигляді психологічної консуль&

тації. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 
ВИХОВАННЯ САМОПОВАГИ У МОЛОДІ

Петренко Т. В., доцент,
проректор КІСКЗ

Процеси демократизації й гуманізації в українському суспільст&

ві, інтеграція у Європейське і світове співтовариство потребують

зміни пріоритетів виховання сучасної молоді на основі гуманістич&

них цінностей. Це вимагає нових виховних технологій і методик,

спрямованих на розвиток ціннісного ставлення особистості до се&

бе, формування самоповаги — особистісної цінності востребуваної

у демократичному суспільстві. 

У «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ сто&

літті», «Концепції виховання дітей та молоді у національній системі

освіти», «Державній національній програмі «Освіта», Конвенції ООН

«Про права дитини», Законі «Про вищу освіту» підкреслюється не&

обхідність створення умов для розвитку і самореалізації кожної лю&

дини, виховання у неї поваги до оточуючих та самоповаги до себе. 

Актуальність досліджуваної проблеми обумовлена необхідністю

розробки й упровадження у виховний процес коледжу змістовних

і адекватних викликам часу інноваційних технологій виховання, а та&

кож існуючими суперечностями: між потребою суспільства у висо&

коморальній, гуманній особистості, здатній реалізувати себе у будь&

якій сфері життя, і недостатнім рівнем розробки теоретичних

аспектів самоповаги; між вимогами сучасного суспільства щодо

ціннісного ставлення до людини у професійній і приватній сфері

і відсутністю у молоді ціннісного ставлення до себе і до інших; не&

здатності до об’єктивної самооцінки — переоцінці чи недооцінці влас&

них здібностей і можливостей; між потребою студентів цієї вікової

категорії у позитивних, змістовних стосунках з оточуючими і ви&

борі ними засобів для досягнення цієї мети. 

У вирішенні цих суперечностей істотну роль відіграє навчаль&

но&виховна діяльність, орієнтована на розширення і поглиблення

етичних і моральних знань про унікальність неповторність значущість

кожної людини, умінь і навичок студентів у власній самореалізації,

розвиток їхніх моральних якостей Науковий доробок сучасних за&

рубіжних і вітчизняних учених щодо проблеми виховання самопо&

ваги у молоді стосується різних аспектів її вияву. 
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В історико&педагогічних джерелах простежується ідея виховання

у дітей самоповаги, людинолюбства, ціннісного ставлення до інших

і до себе (Аристотель, М. Аврелій). Заслуговують на увагу психоло&

гічні дослідження, спрямовані на вивчення і виховання самоповаги

у молоді І. Беха, І. Кона, О. Кононко, Є. Нікітіна, С. Нюберга, В. Се&

міченка, Н. Харламенкової, К. Юнга. П. Маквільямс і Д. Роджер

вважали, що самоповага — це те, що людина думає про себе і яким

чином оцінює себе. У педагогіці ця проблема розглядалась у працях

Г. Ващенка, Б. Грінченка, О. Духновича, Я. Коменського, Дж. Локка,

А. Макаренка, І. Огієнка, Ф. Рабле, Є. Славинецького, В. Сухом&

линського О. Сухомлинської, С. Френе. В українській філософській

думці Г. Сковороді належить заслуга у дослідженні формування

підвалин самоповаги особистості. У байці «Соловей, жайворонок

і дрізд» філософ писав: «…А не розуміти себе самого — це те ж са&

ме, слово в слово, що згубити себе. Однак чимало відомих філо&

софів досить неоднозначно ставилися до самоповаги, не розуміючи

її особистісної цінності. Так за Кальвіном, ми не належимо собі; то&

му давайте, наскільки можливо, забудемо себе і все, що наше тобто

людина повинна не лише усвідомлювати власну ницість, але й всі&

ляко себе принижувати. Таке приниження і самоприниження пе&

редбачає, що в людині не має нічого гідного любові і поваги. Само&

повага розглядається як егоїзм, себелюбство і є гріхом. Такий підхід

свідчить про бажання жорстко контролювати людей, особливо мо&

лодь, якій відводиться роль засобу у досягненні цілей, які визнача&

лися пріоритетними самим Кальвіном. 

Д. Юм, відомий своїми скептичними поглядами, стверджував,

що мораль ґрунтується на афектах, які не може створити розум: мо&

ральність створює афекти і стимулює чи гальмує вчинки. Розум сам

по собі у цьому плані абсолютно безсилий. Значить, правила моралі

не є витвором нашого розуму. Досліджуючи окремі аспекти само&

поваги Д. Юм, звернув увагу на певну поблажливість індивіда до

себе і вимогливість до інших. 

І. Кант (1724–1804 рр.) вперше сформулював думку, згідно якої

людина є метою, а не засобом, водночас засуджував любов до себе і

вважав негідним прагнути щастя для себе. Окрім того, філософ виз&

начає обов’язок людини перед собою і пов’язує його з поняттям

заслуги. Тобто реалізовуючи себе як член суспільства, людина отри&

мує певні заслуги, визнання, моральну гідність тощо. 
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Г. В. Ф. Гегель (1770–1831 рр.) зробив крок вперед у розумінні

проблеми самоповаги. Він був переконаний, що ця якість впливає на

долю людини, здатність витримати і протистояти випробуванням.

Ф. Ніцше, хоча й погоджувався з тим, що любов до себе і до інших

є не одним і тим же, навпаки переконував, що любов до інших є слаб&

кістю і самозреченням, засуджував її, натомість пропагував егоїзм

і любов до себе.  Російський філософ В. В. Ільїн переконаний, що

самоповага особистості набула особистісної значущості за часів Се&

редньовіччя, так як в період Античності людина фігурує не як «Я»,

а як «Він» в роботах Аристотеля, на що звертав увагу також і Б. Грей&

хойзен. Одним з перших, хто звернувся до вивчення проблеми

самоповаги був американський психолог У. Джемс (1842–1910 рр.). 

Досліджуючи особистість у межах власної концепції свідомості

психолог виділяв:

– складові елементи (фізична, соціальна, духовна особистість);

– почуття та емоції (самооцінка, що включає самовдоволення

або невдоволення собою);

– вчинки (на рівні фізичної особистості — харчування захист,

на рівні соціальної особистості — дружба, кохання, ревнощі, праг&

нення слави, вплив на інших людей, влада тощо, на рівні духовної

особистості — розумовий, моральний, духовний процес). 

На думку А. Маслоу самоповага є однією з основних потреб лю&

дини. На думку психолога самоповага, включає компетентність,

впевненість, свободу, незалежність, досягнення. Задоволення пот&

реби самоповаги зміцнює впевненість у власних силах, гідність,

усвідомлення власної значущості. ЇЇ відсутність навпаки призводить

до почуття неповноцінності, залежності, пасивності, слабкості то&

що. Цю ідею розвивав Т. Шібутані, який вважав, якщо кого&небудь

постійно зневажають чи насміхаються, то зрештою він вирішує, що

заслуговує на таке ставлення. Отже, рівень самоповаги залежить від

самопідкріплення. 

Проблему самоповаги досліджував Е. Фромм в роботі «Людина

для самої себе». Зокрема інтерес представляє його тлумачення відо&

мої біблейської тези «полюби ближнього свого як самого себе», де

любов до ближнього і любов до себе психолог визначає як чесноту,

припускаючи, що повага до власної особистості, її унікальності, ро&

зуміння власного Я невіддільне від поваги, любові і розуміння ін&

ших. О. Ф. Лазурським (1874–1917 рр.) була розроблена програма

дослідження особистості, в якій для нашого дослідження інтерес
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представляють положення, які стосуються почуттів до власної осо&

бистості. Хоча вчений не користується терміном самоповага, він ви&

діляє окремим пунктом «піклування про власну вищість над іншими

(самолюбство)», де аналізує бажання особистості якось виділитися,

відзначитися, у чомусь перевершити товаришів, прагнення до ша&

ни, високого становища, успіху, відстояти честь, гідність, власну

репутацію та «почуття, пов’язані з оцінюванням своєї особистості,

маючи на увазі впевненість у собі і власних силах, рішучість та інші

якості [1, с. 18], які безумовно визначають самоповагу особистості. 

Виховання дітей у педагогічній практиці А. С. Макаренка

(1888–1939 рр.) базувалось на повазі і самоповазі самих вихованців.

Самоповага визначала його програму людської особистості, програму

характеру. Його гуманістичні ідеї знайшли втілення у повісті «Честь». 

Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського (1918–1970 рр.) ґрунту&

ються на засадах гуманістичної етики, за якою дитина є найвищою

цінністю. На думку педагога важливо виховувати у дітей такі мо&

ральні почуття як самоповага, честь, гідність, гордість. Відстоюючи

переваги гуманістичного виховання В. О. Сухомлинський вважає

основою виховання самоповаги особистості моральну звичку. У ро&

боті «Народження громадянина» педагог писав: що почуття поваги

до самого себе — це благородне і безкорисливе почуття: в ньому ви&

ражається тонкість, краса, велич взаємовідносин між людьми. Особ&

ливо відчуття чисте, благородне почуття гордості за себе тоді, коли

людина, мов у дзеркалі, бачить себе в іншій людині, тобто коли те

добре, що є в ній самій, вона вкладає, втілює в іншу людину. Такий

підхід здатен виховати дитину щасливою і вільною, творчою осо&

бистістю. 

На думку І. Д. Беха «стратегія виховної дії щодо розвитку осо&

бистості студента має вибудовуватися із основного соціокультурно&

го постулата сучасності: головною справою людства, нормою його

життя є вирішення моральних проблем. Настає новий виток роз&

витку, на якому може бути усвідомлено, що головна цінність люди&

ни полягає не в знанні, яке вона набуває, а в тій унікальності, яку

вона втілює. «Життєва стратегія» будується на основі віднесеного

у майбутнє «образу себе як професіонала». 

Таким чином, самоповага — складне інтегративна якість осо&

бистості, в основі якої лежить ціннісне позитивне ставлення до себе,

спрямоване на задоволення почуття власної спроможності, впевне&

ності в власних силах. 
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ПСИХІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Петрушко Яна Олександрівна
моб: 8096 775 17 44
e!mail:  jana0310@rambler.ru 
Факультет економіки і менеджменту,
ІV курс, група ОА!61, спеціальність «Облік і аудит»
науковий керівник: Гаценко Олена Петрівна, канд. екон. наук., доцент

Сучасні реалії вимагають від молоді з особливими потребами

активності, принциповості, почуття власної гідності, впевненості

у своїх силах. Коли ж налагодити соціальні контакти не вдається, то

у цього контингенту молодих людей, а особливо у дітей, виникають

почуття самотності, провини, розпочинаються дезадаптаційні про&

цеси. Соціальна дезадаптація стає перепоною у процесі інтеграції

особистості. Досвід же розвинених країн свідчить, що рання інтег&

рація такої дитини в суспільство забезпечує самоактуалізацію осо&

бистості, повноту, насиченість і плідність її життя. 

Роль «інваліда» як соціального стереотипу нав’язує стандартну

поведінку, типову для особистості з особливими потребами, а це су&

проводжується втратою свободи вибору життєвого шляху. При цьо&

му формується життєва позиція: «Я не такий (не така), як здорові

діти». Особистість залишається пасивною щодо проблеми констру&

ювання власного життя. У неї складаються життєві стратегії, які

спонукають уникати перепон або ж так маніпулювати ними, щоб

вони перетворились на виправдання пасивної життєвої позиції. 

Негативний психотравмуючий вплив соціального статусу «нес&

хожого на інших» змінює систему цінностей особистості, обумов&

лює порушення процесів диференціації та інтеграції «Я — образів»

у структурі самосвідомості, комунікативні зв’язки ускладнюються

слабко розвиненою комунікативною позицією «Я — дорослий» (за

теорією трансактного аналізу Е. Берна), найбільш уживаною стає

позиція «Я — дитина». Все це робить складною взаємодію з іншими,

коли за нормальних умов стимул веде за собою очікувану реакцію

спілкування. У таких випадках особистість може застосовувати ме&

ханізм «маніпуляції» іншими. Він формується з дитинства, в оточенні

родини, близьких, у дитячому садку, у школі або інтернаті. Поблажли&

ве ставлення до дитини з вадами здоров’я з боку вчителів, близьких
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стає умовою формування маніпулятора. Особистість досягає своєї

мети, викликаючи в інших почуття провини перед нею, відповідаль&

ності за вирішення її проблем. 

Одним із чинників соціальної адаптації особистості розгляда&

ється громадянська спрямованість. Гіпотетично передбачалося, що

на процес інтеграції особистості з вадами здоров’я впливають чин&

ники побудови її життєвого шляху, життєві стратегії детермінують

перешкоди в інтегративних процесах, в оволодінні суспільними нор&

мами, що громадянська спрямованість є однією з умов інтеграції

особистості у суспільство. Якщо у особистості власна система нор&

мативних орієнтирів не співпадає з суспільною, то виникає конфлікт

з суспільством, породжуються внутрішні особистісні протиріччя, що

призводить до девіантної поведінки. Корекція здатності осмислювати

свій житттєвий шлях, знаходити взаємозв’язок між подіями життя,

узагальнювати свій життєвий досвід і планувати майбутнє поліпшує

умови соціальної адаптації особистості, її інтеграції у суспільство. 

ДО ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ 
ТА ГУМАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Галкіна В. М., 
викладач КІСКЗ імені святої княгині Ольги

Сучасна Україна переживає зміну світоглядних основ життєдіяль&

ності суспільства, яка відбувається разом із розбудовою держави.

А основною характеристикою освітнього процесу в цей час є пошук

нових педагогічних концепцій освіти та виховання, нових техноло&

гій навчання. Проте підготовка молодого спеціаліста повинна вклю&

чати в себе сьогодні моральну і культурну програму. Низька культура

нашого суспільства та її наслідки змушують замислитися над пошу&

ком форм і методів становлення людяності та формування мораль&

ного прогресу серед сучасної студентської молоді. 

Гуманізація суспільного життя вимагає по новому переосмислити

загальнолюдські норми поведінки та їх наукове тлумачення. Є не&

обхідність відновити в правах відкинуті й часто теоретично висмія&

ні моральні ідеали, почуття, погляди, принципи і норми. 

Девальвація моральних цінностей в останні роки негативно по&

значилась на духовному житті студентів. Практицизм та кар’єризм
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стають першоціллю в житті багатьох молодих людей. Так, навіть

освіту та професйну підготовку багато студентів розглядають лише

як шлях до високого заробітку. Ми не намагатимемось заперечува&

ти проти бажання молодді в досягненні добробуту і достатку, але все

таки важко погодитись із втратою принципів гуманності, дружби,

самоосвіти, дотриманння елементарних правил людського спілку&

вання та простих норм моралі, що встановлені віками. 

Основна діяльність студентів — навчання, і тому в певний пе&

ріод саме воно відіграє найважливішу роль у формуванні цілісної

культури майбутнього спеціаліста. Навчальна діяльність і практика

закладають не лише основи професійної майстерності і культури,

але й майбутні ціннісні норми та уявлення не лише щодо професій&

ної діяльності, але й життєві ціннісні орієнтири. 

Проте цього не можливо досягнути без всеобмежного процесу гу&

манізації вищої школи та освіти зокрема. Саме тому необхідно пе&

реходити від авторитарного ставлення до студента як до пасивного

об’єкта сприйняття певної інформації, а до педагогіки співробітницт&

ва, де студент і викладач виступають як рівноправні партнери, суб’єк&

ти навчально&виховної діяльності. Викладачу, насамперед, необхідно

відмовитись від нав’язування студентам будь&яких стереотипів. 

Як свідчить досвід, процес гуманізації необхідно будувати на

єдності інтелектуальних та моральних начал, що дасть можливість

здійснювати професійну діяльність відповідно до культурних цін&

ностей та гуманістичних ідеалів. У підсумку така вища освіта одер&

жуватиме проекцію на систему культури та моралі, охоплюючи всі

існуючі елементи цієї системи. 

Тому одне з актуальних завдань, яке стоїть перед вищою шко&

лою, — подальше поглиблення процесів гуманізації й гуманітари&

зації освіти у структурі всебічної підготовки студентів, як один із

пріоритетних напрямків розвитку вищої школи на сучасному етапі.

Формування такої особистості вимагає наповнити всі ланки на&

вчально&виховного процесу змістом, який би відображав історію

мистецтва, культуру народів світу, та виховував у студентів потяг до

національного самопізнання та загальнолюдських духовних цін&

ностей. 

Сьогодні випускник вищого навчального закладу повинен бути

не лише високопрофесіональним спеціалістом, який поєднує фун&

даментальні знання з грунтовною практичною підготовкою, воло&

діє науково&методичними основами не лише власної, але й сумісної
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професійної діяльності, але й ерудованою, з почуттям самоповаги

та гідності до себе та оточуючих особистісттю, тоді ми з впевненістю

зможемо говорити, що одну з найважливіших цілей вищої освіти,

а саме — гуманізацію та виховання моральних та духовних ціннос&

тей в колі студентської молоді досягнуто. 

КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА — ВАЖЛИВИЙ
ЧИННИК ДУХОВНОГО СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІ 

Тополь О. В.,
Секретар!лаборант КІСКЗ

Головний капітал суспільства в Україні, що розвивається є мо&

лодь. На його репродукування повинні бути спрямовані зусилля

в галузі культури, дозвілля, комунікації. Відомо, що комунікація

в нашому житті відіграє велику роль в у житті суспільства. За допо&

могою комунікаціям відбувається взаємопередача специфічних для

даного віку ціннісних орієнтацій, обмін думками з широкого кола

проблем. Саме це змістове наповнення комунікацій молоді і визначає

його самоцінність. Спілкування пов’язує людей, сприяє їх об’єднан&

ню. В ході історії воно зростає. На базі спілкування людей і зв’язку

поколінь утворилася тканина суспільного прогресу. На тлі кожної

з культур формуються і виховуються люди. 

Як свідчать спостереження, останнім часом склався своєрідний

духовний та ідейний вакуум, згортаються громадські форм культур&

ного життя. Значна частина молоді відійшла від користування пос&

лугами закладів культури, які все більш комерціалізуються. Саме

культуру ми покликані використовувати, щоб розвинути спілку&

вання як взаємодію позитивних людських якостей. 

Основним джерелом збільшення соціальної активності останнім

часом є демократизація всіх сторін суспільного життя і, як наслідок

цього — загострене самопізнання молоді, як потреба в самореаліза&

ції, соціальному визнанні та самоствердженні. Зароджуване самопіз&

нання молоді акцентує чуття «ми», розвиває прагнення до належнос&

ті, стимулює утворення різних об’єднань і групувань. Одночасно

з актуалізацією суспільства «ми» виникає і протилежна тенденція —

соціально&психологічна опозиція «вони» почуття насторожування,

відчуження, а також ворожнечі до інших. За нашими спостере&

женнями, кризові явища в економіці, культурі, ідеології викликали
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в молодіжному середовищі різні типи реакцій. По&перше, це розпов&

сюджений прагматизм, конформізм, пристосування до соціальних

умов, прагнення досягти особистого успіху в «обставинах, що про&

понуються». Ця тенденція характерна, для творчої молоді, яка в да&

ний час не в змозі прийняти і естафету моральних та суспільно&полі&

тичних цінностей старшого покоління. По&друге, для більшої частини

молоді характерна реакція замикання в собі, апатія, духовне спус&

тошення, готовність «лягти на дно життя», піти від його проблем за

допомогою наркотиків, захоплення нетрадиційними способами та

стилями життя. По&третє, прагнення до самостійності, самовряду&

вання та відсутність для цього соціальних умов породжує протестні

форми поведінки відмова від суспільства, яке не дає «своїм дітям»

соціальних перспектив, не реагує на їхні запити, не здатне зрозуміти

їхні сподівання, — суспільство, яке зробило молодь соціально не&

повноцінною, «витиснуло» її до сфери вільного часу. Необхідними

умовами та структурними компонентами соціокультурної комуні&

кації є наявність спільної мови у суб’єктів комунікації, каналів пе&

редачі інформації, а також правил здійснення комунікації. 

Спілкування — це активна взаємодія його суб’єктів. Вони по черзі

діють один на одного, оцінюють дії, сприймають або не сприймають

спрямовані на них думки, оцінки, почуття. З огляду на висловлене

можна дійти висновку, що роль комунікативної культури молоді —

важливий фактор духовного становлення особистості, особливо на

її ранньому етапі. Ця проблема є не тільки педагогічною, але й куль&

турологічною, оскільки, приділяю увагу комунікативній культурі

взагалі, ми виховуємо якісно нове покоління, від якого залежить

майбутнє України. У процесі становлення комунікативної культури

молоді здійснюється вибір засобів задоволення творчих потреб, на&

копичується потрібна інформація, збагачується духовний світ лю&

дини. 

Комунікативна культура молоді — це самостійне, незалежне мис&

лення особистості та спілкування в колективі, а воно є важливою

необхідною рисою і ознакою сучасної людини. 
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ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ — 
МОРАЛЬНА ПЕРЕКОНАНІСТЬ 

Алєйніков М. М. 
Латвія, Лієпая,
Викладач музичної школи, канд. пед. наук

В сучасній Україні важливим завданням є виховання морально

переконаних громадян. Саме тому на даному історичному етапі все

більше пріоритетів віддається гуманістичним ідеалам, вихованню

високих моральних якостей людини як головної соціальної ціннос&

ті суспільства. В реалізації даного завдання важлива роль належить

такому розділу моралі, як професійна етика. 

Як відомо, професійна етика вивчає проблеми, пов’язані з особ&

ливостями прояву і дії норм моралі в межах конкретної професії,

досліджує специфіку стосунків в конкретному професійному колек&

тиві та кожного фахівця до суспільства в цілому. Моральна сторона

цих стосунків знаходить своє практичне втілення у поняттях профе&

сійної відповідальності, професійного обов’язку та честі. Розмаїття

проблем, що вивчаються у професійній етиці, об’єктивно обумовлено

тим, що роль моральних стимулів у вихованні професійних обов’яз&

ків в сучасних умовах є досить значною. Професійна зрілість фахів&

ця уже не може визначатися лише сумою спеціальних знань, вона

вимагає і відповідного рівня моральної культури особистості, оволо&

діння і практичного вираження моральних вимог щодо даної про&

фесії, в житті. 

Отже, основними завданнями професійної етики бачиться в тому,

щоб виробити в людині потребу у необхідності і справедливості актив&

ної життєвої позиції, мотивованої нормами загальнолюдської моралі. 

В наукових працях ряду авторів Д. П. Котова, І. І. Леймана,

В. Н. Чернокозової, Я. Г. Якобсона та інших подається глибоке

тлумачення суті та завдань професійної етики, наголошується на

тому, що не можна професійну етику зводити до нормативної її час&

тини — в ній залишається місце для моральних переконань, емоцій

та інших компонентів моральної свідомості. 

Моральна культура особистості не може формуватися мораліза&

торством — вона діяльна. Трудова діяльність, отримання освіти гро&

мадська робота, проведення вільного часу та інше все більше набу&

вають значущості моральних цінностей. 
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Основою професійної етики працівників соціально — культур&

ної сфери є глибока моральна переконаність. 

Нормативами етики цієї категорії регулюються такі моральні

аспекти:

– ставлення до своєї праці;

– взаємовідносини у трудовому колективі;

– особистісні якості працівника. 

До цих норм можна віднести знання службового етикету, вміння

спілкуватися з колегами та відвідувачами установ культури і мистецт&

ва, достатньо високий рівень загальної культури. Моральною нор&

мою ставлення працівника соціально — культурної сфери до своєї

праці є прагнення творчо осягнути глибокий смисл професії, знати

психологічні особливості людей, з якими він працює, вміло врахо&

вувати їх запити та інтереси. Все це має входити у зміст професій&

ного обов’язку працівників. 

Отже, досвід підтверджує те, що надалі працівникам соціально&

культурної сфери необхідно досить глибоко вивчати професійну ети&

ку, пов’язану з професійним самовизначенням. І суспільство і осо&

бистість повинні прагнути до того, щоб моральні якості і здібності

працівника були найкращим способом узгоджені з професійними

вимогами. Тільки тоді людина може досягти високих результатів та

відчути задоволення своєю працею. 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ 
САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПСИХІЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ 

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Адамова Анастасія Олександрівна, 
студентка факультету міжнародної економіки і менеджменту
Київського національного економічного університету 
імені Вадима Гетьмана
м. Київ, вул. Сабурова 18, кв. 291, тел.: (044) 533!64!34

За даними 2006 року, кількість дітей з особливими потребами в Ук&

раїні перевищує 150 тис. осіб, при цьому 75% з них складають діти

від 7 до 15 років. Протягом шести років (2000–2006) дитяча інвалід&

ність зросла на 25,4% [2, с. 4]. Такі невтішні показники свідчать про

необхідність звернення особливої уваги саме на цю пільгову кате&

горію дітей. 
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Серед сучасних напрямків надання соціальної підтримки особли&
во виокремлюють інтеграцію дітей з особливими потребами у реалії
повсякденного життя через отримання ними якісної освіти. В під&
твердження цього, на сьогоднішній день в Україні активно впро&
ваджуються конкретні освітні програми, розраховані саме на людей
з обмеженими функціональними можливостями, зокрема система
дистанційного навчання. Проте, впровадження новітніх форм орга&
нізації і здійснення навчальної діяльності передбачає ґрунтовне
вивчення психологічної готовності суб’єктів до них. Так, науковця&
ми було виявлено низький ступінь готовності дітей з особливими
потребами, обумовлений саме внутрішніми причинами, централь&
не місце серед яких займає відсутність саморегуляції [3, с. 7]. 

Саморегуляцію доцільно розглядати як сукупність послідовних
дій, необхідних для досягнення результату; як здатність особистості
створювати програму власної діяльності, і керувати на її основі своїми
діями та психічними станами. Використання методів саморегуляції
серед дітей з обмеженими можливостями сприятиме досягненню
позитивного ставлення до своєї навчальної діяльності, зміцненню
мотиваційних та емоційно&вольових характеристик особистості, мо&
білізації внутрішніх резервів організму, зниженню рівня стомлюва&
ності в процесі навчальної діяльності, попередженню та запобіганню
виникнення критичних станів втоми, тривоги, напруження тощо.
Враховуючи вище зазначене, обрану проблематику дослідження мож&
на вважати надзвичайно актуальною. 

Існує велика кількість технік саморегуляції особистості. Але зва&
жаючи на специфіку роботи з обраною категорією осіб, логічно бу&
де зупинитися на комплексному використанні трьох методик: ауто&
генного тренування, музичної релаксації та використання кольору
для впливу на психоемоційний стан людини. 

Одним з найефективніших методів саморегуляції, безперечно,
є аутогенне тренування — використання навичок швидкого виклику
глибокого розслаблення шляхом вправ самонавіювання. За визначен&
ням О. В. Завязкіна [1], діапазон аутогенного тренування дуже широ&
кий: покращення настрою, швидке розслаблення м’язів тіла, підняття
тонусу м’язів, регуляція ритму серцевої діяльності, вплив на глибину
та ритм дихання, відновлення працездатності після втоми, бороть&
ба з безсонням, регуляція емоційного стану, тренування волі. Дітям
з обмеженими можливостями можна запропонувати використову&
вати психічну релаксацію до 2–3 разів на добу, в залежності від рит&
му та розпорядку життя. 
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Навчальна діяльність особистості має ритмічний характер, а тому

з’являється можливість використання музики як ритмічного подраз&

ника для підвищення продуктивності роботи учня. Наукові дослі&

дження показали, що побудова більшості музичних творів великих

майстрів (П. І. Чайковського, С. В. Рахманінова, І. С. Баха, Ф. Шо&

пена, К. Глюка, Л. Бетховена, А. Рубінштейна та ін.) підпорядкована

строгій математичній логіці. Зокрема, мова йде про логіку, кількість

та співвідношення довгих та коротких повторів. Музика стимулює

фізіологічні процеси організму, що відбуваються ритмічно, як у ру&

ховій, так і вегетативній сферах. Механізм впливу музики на людину

в процесі діяльності можна зрозуміти, виходячи з результатів дослі&

дження О. О. Ухтомського про домінанту [5]. Крім того, при підборі

музичних творів необхідно враховувати психологічні властивості

нервової слухача. 

Профілактика нервового напруження у дітей з обмеженими мож&

ливостями потребує врахування впливу кольору на їх психоемоцій&

ний стан. Експериментальні дослідження Є. Б. Рабкіна [4] дозволили

встановити діапазон оптимальних кольорів, які позитивно вплива&

ють на людину. Це зелені, жовто&зелені та зелено&блакитні кольо&

ри. Крім того, значимість кольору обумовлена реальною дійсністю,

а його вплив — низкою факторів, до яких включається і соціальний

досвід людини. 

Отже, на нашу думку, використання описаних методик саморегу&

ляції психічного стану дітей з особливими потребами дає змогу підви&

щити рівень їх психологічної готовності до впровадження новітніх

форм організації і здійснення навчальної діяльності, що сприятиме

процесу їх інтеграції у повсякденне життя. 
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ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА ПОРОДЖУЄ ЛЮДЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Анацька Наталія Василівна
кафедра філософії, факультет соціології і права НТУУ «КПІ»
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Екологічні негаразди впливають на людей таким чином, що руй&

нують їм здоров’я, психіку і врешті решт призводять до збільшення

кількості людей з особливими потребами. За даними соціологічних

досліджень: 40% дітей шестирічного віку мають проблеми із здо&

ров’ям, а в 16 років їх кількість уже збільшується до 80%. Фактично

кожного з них можна вважати людиною з обмеженими можливос&

тями і особливими потребами. 

Сучасна екологічна криза в Україні пов’язана з надзвичайно

низьким рівнем екологічної освіти і виховання, а як результат —

низька екологічна свідомість і морально&ціннісні орієнтації більшості

населення. Особливо турбує нинішня ситуація у сфері природних

ресурсів, їх надмірна експлуатація та зневажливе ставлення. Зокре&

ма постійно погіршується стан земельних ресурсів. Нераціональне

використання призводить до виснаження родючого шару ґрунту, до

розвитку ерозії, а через безконтрольний полив зростають площі з вто&

ринним засоленням. Інша проблема полягає у самовільному захоп&

ленні земельних ділянок, у забрудненні, засміченні: залізничних,

прибережних лісосмуг та земель іншого призначення. Порушується

режим землекористування територій і об’єктів природно&заповідно&

го фонду, на водоохоронних зонах, на землях історико&культурного

призначення. 

Погіршилася ситуація з водними ресурсами, а це стосується зок&

рема забруднення поверхневих вод яке відбувається внаслідок не&

ефективної роботи очисних споруд, скиду неочищених відходів

підприємствами та іншими закладами, самовільне водокористу&

вання. Ці негаразди відповідальні за катастрофічне забруднення

і мають незворотні зміни для біорозмаїття водних об’єктів. 

Інша проблема стосується якості атмосферного повітря країни,

його стан постійно погіршується, а одна з причин — це транспортні

засоби кількість яких постійно зростає. Друга причина полягає у експ&

луатації технічно застарілого автомобільного парку, який не відпові&

дає сучасним стандартам, бо вміст забруднюючих речовин у відпра&
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цьованих газах перевищує норму. Підприємства виробники не ви&

конують умов які стосуються дозволу на викиди щодо забрудню&

ючих речовин, ігнорують заходи стосовно зменшення викидів в ат&

мосферне повітря, порушують правила експлуатації механізмів

з очищення газу. 

Що стосується використання підземних надр, то там існують та&

кож екологічні проблеми. Самовільно захоплюються ділянки вод&

ного фонду, де видобувають пісок і гравій, а це забороняється зако&

нодавством. 

Актуальною є проблема збереження відходів: твердих побуто&

вих, промислових та хімічно&небезпечних речовин, а так як ефек&

тивна система збору відсутня, то видалення та переробка відходів

призводить до забруднення навколишнього природного середовища.

Проблему становлять недосконалі технології та недостатні ресурси

для переробки та утилізації відходів. 

Протидією цим руйнівним для України процесам є освіченість

і вихованість людей здатних самостійно осмислювати стан речей

в сучасному екологічному середовищі безпосередньо на тому чи ін&

шому виробництві, селищі та місті в Україні і навіть у світі в цілому.

Екологічний стан вимагає нового рівня знань і виховання. Це пот&

ребує нових, навіть принципово нових підходів до екологічної

освіти — вона не просто має інформувати про стан речей, а навчати

дієвим засобам протидії екологічно&кризовим явищам в усіх сферах

життя. Для цього в першу чергу потрібно екологічне знання базува&

ти на морально&ціннісних орієнтаціях, а в підсумку формувати

здатність кожної людини: і керівника, і пересічного громадянина

активно і вміло діяти згідно з принципом ековіталізму тобто захис&

ту абсолютної цінності життя. 
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Процеси глобалізації все більше підштовхують людство до кон&

куренції, особливо у сфері працевлаштування. Як відомо, на сучас&

ному ринку праці основна вимога до працівника — це його вміння

інтегруватися у будь&який виробничий процес, здатність виконува&

ти широке коло обов’язків, тобто цінністю сучасного працівника

стає якість його професійної підготовки, а не наявність документу

про вищу освіту. Якщо говорити про людей з функціональними об&

меженнями здоров’я, особливо в нашій країні, то спеціальності, які

їм досі пропонувалися для опанування були переважно технічного

спрямування, рідше — сфери обслуговування. Слід зазначити, що і

рівень освіти який пропонувався їм досі — це молодший спеціаліст

або бакалавр. Тобто держава пропонувала людям з обмеженнями

здоров’я навчатися у ПТУ або технікумах (коледжах). 

Проголошена рівноправність в одержанні освіти в Україні це

лише гарантія: в житті все набагато складніше. Плата за навчання,

наявні обмеження в здоров’ї, життєві, сімейні та інші обставини для

багатьох на сьогодні стають непереборними на шляху до отримання

повноцінної, якісної освіти. І однією з найбільш вразливих категорій

населення залишаються люди з особливими потребами, інваліди.

У 2003 році у них з’явилася ще одна надія і можливість змінити си&

туацію на краще. Такий шанс їм дає запровадження дистанційного

навчання, яке не безпідставно називають освітою сучасності. 

Якісна освіта для людини з інвалідністю — це той рятівний круг,

який у спромозі відкрити їй шлях до потрібної професії, цікавої ро&

боти, матеріального достатку і самоутвердження та самореалізації

як особистості. Дистанційно можна опанувати будь&яку спеціаль&
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ність, а не обмежене коло, які пропонує держава у спеціалізованих за&

кладах освіти для осіб з функціональними обмеженнями здоров’я. 

Особливу увагу варто звернути на формування унікального інтег&

рованого освітнього середовища, що передбачає навчання в інтег&

рованих групах поруч студентів з функціональними обмеженнями

здоров’я і здорових студентів. Навчальна ситуація, коли поруч зі

звичайними дітьми начається дитина з особливими потребами, пе&

рестає бути нетиповою. Але саме за умови її принципової відмін&

ності від звичної (що є певним зрушенням стереотипу) може відбу&

тися, по&перше, нове осмислення таких загальновживаних понять,

як навчання та розвиток, краще усвідомлення специфіки впливу на

формування характеру студентів, а по&друге особистісне зростання

кожного з учасників цієї «незвичайної» ситуації. 

Важливим етапом навчання в інтегрованому освітньому середо&

вищі є виховання толерантності. Толерантність, у нашому випадку, —

це методологічний постулат, ознакою якого є терпимість до чужих

думок і вірувань, до будь&яких проявів «іншості» людей з функціо&

нальними обмеженнями здоров’я. 

Саме тому актуальним стає навчання поруч з «іншими», навча&

ючись поруч ми беремо участь у процесі взаємопроникнення, пе&

рестаємо зверхньо або з жалістю ставитися до інвалідів. Студенти

з фізичними вадами здоров’я в свою чергу стають більш відкрити&

ми, включаються у процес соціалізації, одночасно набуваючи про&

фесійних знань та вмінь. 

Стосовно професійної самореалізації студентів з особливими по&

требами, то спеціальність «Міжнародна інформація» — це можливість

студента даної категорії набути унікальних навичок фахівця з інфор&

маційно&аналітичної роботи у сфері міжнародних відносин. Опа&

новуючи фахові дисципліни студенти з особливими потребами після

закінчення навчання отримують унікальну можливість обіймати по&

сади: прес&секретаря, референта, консультанта, менеджера, аналіти&

ка з міжнародної інформації; радника у прес&службах та інформацій&

них відділах міністерств, відомств, підприємств, фірм тощо; фахівця

з «public relations» — завідувача відділу або директора департаменту

зв’язків з громадськістю; співробітника, завідувача відділу, директора,

президента інформаційного агентства тощо, навіть дистанційно, тоб&

то працюючи вдома. Варто зазначити, що у даному випадку роботода&

вець буде звертати увагу при надані робочого місця не на здоровий

або з особливими потребами, а кваліфікований некваліфікований. 
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1. Швидкий та нестримний новий час нічого не пробачає. Лю&

ди витрачають власні сили та здоров’я, щоб якось іти в ногу з часом.

Проте людям з особливими потребами доводиться робити вдвічі

більше, переступаючи певні бар’єри та перешкоди. 

2. Нинішні умови життя трактуються фінансовою кризою. Най&

гостріше це відобразилось на рівні життя людей. Хто і як в умовах

кризи підтримує людей з особливими потребами?

3. Розбудова незалежної Української держави спонукала до но&

вого бачення розвитку її інтелектуального потенціалу, прискорила змі&

ни в суспільному житті, що цілком природньо актуалізувало складні

психолого&педагогічні проблеми розвитку всієї національної систе&

ми освіти. В свою чергу постале гостре питання, пов’язане з органі&

зацією безбар’єрної освіти для людей з особливими потребами. 

4. Навчаючись в сьогоднішньому освітньому суспільстві, у лю&

дей з особливими потребами можуть виникнути певні соціально&пси&

хологічні бар’єри, на що обов’язково треба звертати уваги у створенні

належних умов для навчання людей з інвалідністю. 

5. Однією з найголовніших потреб людини залишається потре&

ба у самоутвердженні, можливості виразити свою індивідуальність

цьому суспільству. Які ж перешкоди існують для людей з особливи&

ми потребами?
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6. Якщо людина з інвалідністю має свій яскравий творчий талант,

вона неодмінно повинна його виразити, а ми, в першу чергу, по&

винні допомогти їй це зробити. 

7. Творчі конкурси та фестивалі для людей з особливими потре&

бами, міського та національного рівня, мають стати зеленим світлом

для самореалізації та самовираження індивідуальності з інвалідністю. 

8. Сьогодні гостро стоїть питання щодо організацій, які ство&

рені задля підтримки людей з інвалідністю. Наскільки складне це

питання в умовах кризи і хто має їм допомагати — держава чи соціаль&

но&відповідальні компанії?

9. Підводячи підсумки, хочеться додати, що якою б не була криза

та соціальна напруга, існують люди, які потребують більшої допомо&

ги і ми не повинні на це закривати очі. Забезпечення безбар’єрності

та рівно доступності у навчанні та самореалізації людей з особливи&

ми потребами є шляхом до успішного розвитку всієї держави. 

Література

1. Доклад о развитии человека 2009. Преодоление барьеров: человечес&

кая мобильность и развитие / Пер с англ.; ПРООН — М. : Весь Мир, 2009. —

232 с. 

2. Врегулювання проблем питань працевлаштування та захисту прав

інвалідів у сфері праці : практ. посіб. / за ред. В. М. Дьяченка, М. Л. Авра&

менка. — К. : Університет «Україна», Всеукраїнський центр професійної

реабілітації інвалідів, 2007. — 156 с. 

3. Журнал Соціальне партнерство, Спецвипуск, січень 2006

4. Соціальний захист населення Харківської області у 2007 році. — Х. :

Головне управління статистики у Харківській області, 2008. — 74 с. 

5. Міністерство праці та соціальної політики України. Офіційний сайт. —

Режим доступу: http: // www.mlsp.gov.ua // 

6. Стаття «Працевлаштування людей з обмеженими фізичними мож&

ливостями» від 16 Вер. 2009 р. 

7. Харківська область у 2007 році. Статистичний щорічник. — Х. : ТОВ

«Золоті сторінки», 2008. — 588 с. 

8. http://www.pravda.lutsk.ua/



– 328 –

Секція ІІ Соціально�психологічний розвиток  
Формування особистості, духовності, 

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА 
ЯК СУБ’ЄКТА СПІЛКУВАННЯ

Виноградова Вікторія Євгенівна
Завідувач кафедри психології та педагогіки 
Академії муніципального управління, 
03187, м. Київ, вул. Ак. Глушкова 26, 126. тел: 050!695!47!94
e!mail: vikavin@ukr.net

Сьогодні, у нових економічних умовах, особливого значення

набуває різнобічний розвиток особистості. Конституцією України

закріплено право громадян на гармонійний і всебічний розвиток

особистості, що передбачає гармонію розвитку інтелектуальної, ду&

ховної, емоційної та фізичної сфер людини та розвиток її інтересів,

нахилів, здібностей та можливостей. Одним із важливих чинників

розвитку особистості є спілкування. Проте лише одиниці знають

і вміють використовувати психологічні закони та правила комуні&

кації. Тому необхідно, щоб суб’єкти спілкування мали сформовані

навички взаємодії. З особливою гостротою постає ця проблема, як

свідчать дослідження, у 18–25 років, коли завершується розвиток

суб’єктної активності особистості як цілісної системи та настає час

її практичної реалізації. У цей період з’являється нова детермінанта

саморозвитку: самоставлення до себе як до суб’єкта активності. Тобто,

актуальним для розвитку комунікативних вмінь є студентський вік. 

Загальнотеоретичні проблеми спілкування розглядаються

в працях психологів (Б. Г. Ананьєв, В. С. Виготський, Б. Ф. Ломов,

В. М. Мясищев, С. Л. Рубінштейн), які розглядають спілкування

як умову психічного розвитку особистості. На сучасному етапі станов&

лення педагогічної й психологічної наук немає єдиного розуміння

проблеми спілкування, що пов’язано з різними позиціями дослід&

ників щодо концептуальних поглядів на спілкування. 

Отже, розвиток особистості студента як суб’єкта спілкування

належить до пріоритетних напрямів сучасного етапу психолого&пе&

дагогічної науки. Важливу роль відіграє вчасна і об’єктивна діаг&

ностика здібностей до спілкування. Зокрема, це стосується діагнос&

тики особливостей рис характеру й темпераменту, особливостей

вольової регуляції дій, рівня тривожності та локус&контролю, здат&

ності до емпатії, а також особливостей поведінки у конфліктних

ситуаціях. 
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Одним із ефективних засобів розвитку здібностей спілкування

є активні методи навчання. Їх можна розподілити на такі групи: 

1. Дискусійні методи: групова дискусія, розбір випадків із прак&

тики спілкування, аналіз ситуацій тощо;

2. Ігрові методи: дидактичні й творчі ігри, ділові (управлінські)

ігри; рольові ігри (поведінкове научіння, ігрова психотерапія, пси&

ходраматична корекція); контргра (трансактний метод усвідомлен&

ня комунікативної поведінки);

3. Комунікативний тренінг. 

Основними відмінностями активних методів є колективна

пізнавальна діяльність учасників груп, групові дискусії, виконання

спеціально дібраних комплексів психотехнічних вправ. Підвищення

компетентності у спілкуванні відбувається шляхом набуття знань,

формування умінь, навичок спілкування, а також визначенням особ&

ливостей поведінки у процесі реалізації ділових ігор. 

Особливість такої форми навчання полягає в тому, що той, хто

навчається, займає в ній активну позицію, а набуття навичок відбу&

вається в процесі проживання, особистого досвіду поведінки, відчу&

вання. Тренінги та ділові ігри спрямовано на розвиток умінь і нави&

чок спілкування. Активне соціально&психологічне навчання в групі

дає його учасникам можливість пізнати причини труднощів у спіл&

куванні особистісного характеру. Враховуючи, що будь&яке профе&

сійне спілкування передбачає контакт з іншими людьми в ігрових

і навчальних ситуаціях, важливою є гуманістична спрямованість ак&

тивного соціально&психологічного навчання. 

Отже, формування комунікативної компетентності залежить

від певних умов навчального процесу. Найголовніше, на нашу дум&

ку, в навчальному процесі це перехід партнерів з об’єкт&суб’єктної і

суб’єкт&об’єктної форм спілкування на суб’єкт&суб’єктну. 
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ҐЕНДЕРНИЙ ДИСКУРС 
У ТВОРЧОСТІ ЛЮДМИЛИ ТАРАН

Федоренко О. А., 
студентка кафедри української мови та літератури 
Інституту філології та масових комунікацій 

Кажуть, що жінка та письмо, — речі зовсім не сумісні, чи то їй не

вистачає розуму, і це закладено природою, чи то в традиційному мас&

кулінному суспільстві на фемінну рівність просто не вистачає місця —

не відомо. До сьогодні немає одностайної відповіді ні з чоловічої, ні

з жіночої позиції. Тому «сильні світу цього» продовжують писати

шедеври, а «слабша половина людства» займається дослідженням

цього питання та створенням своїх шедеврів. Існує така думка, що

фах письменниці є другим, після фаху акторки, коли жінка не відчу&

ває дискримінації, якщо має достатньо таланту для вираження своїх

поглядів та почуттів. 

Після таких видатних постатей української літератури кінця

ХІХ — початку ХХ століття як Марко Вовчок, Леся Українка, Оль&

га Кобилянська жіночий голос на певний час затих. У доповіді «Ви&

клик стереотипам: нові жіночі голоси в сучасній українській літера&

турі» Соломія Павличко слушно зазначала, що жіночі голоси знову

зазвучали лише наприкінці вісімдесятих років минулого століття.

Вона вказувала на те, що в українській літературі нема одноголос&

ності, радше можна говорити про поліфонію. Одним із яскравих

компонентів цієї поліфонії є постать Людмили Таран: поета, крити&

ка, прозаїка, журналіста й цей ряд можна продовжувати, адже вона —

яскравий приклад сучасної, обдарованої, невгамовної у своїх твор&

чих проектах особистості. 

Починаючи ще у 80&ті роки поетичною творчістю, Людмила Та&

ран уже тоді впевнено крокувала мистецьким шляхом: вірші спов&

нені яскравої образності та невимушеності, у них присутні стильові

та версифікаційні експерименти, а прозове письмо підкреслює їх

оригінальність. 

На зміну поезії приходять творчі здобутки в галузі критики та

власної прози, у яких центральною стає тема гендерної проблематики

та жіночої особистості. У книзі «Жінка як текст», де розглядаються

такі постаті як Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко,

авторка розмірковує над тим, що ж таке насправді жінка як текст?
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Сучасна жінка для неї — це, насамперед, особистість, як зрештою

і справжній чоловік. Пізніше стала досліджувати, які особливості са&

ме жіночого письма. Так з’явилися тексти про автобіографізм у тво&

рах Оксани Забужко, Теодозії Зарівної, Ніли Зборовської тощо. 

Художні твори Людмили Таран також пов’язані з постаттю жінки

в нашому минулому й сучасному, і це викликано тим, що фемінна

частина людства активно заявляє про себе. Переважна більшість ге&

роїнь збірки новел «Ніжний скелет у шафі» — звичайні українські

жінки. Тексти письменниці не є розважальним чтивом. Використо&

вуючи пізнавані деталі, ситуації, мову буденності, вона доносить те,

що виходить за межі людської приземленої свідомості. 

В одному зі своїх інтерв’ю Людмила Таран говорить про те, що

в українській прозі ще багато «закритих» тем. Оминається багато

питань, охоплених світовою літературою: чи це амбівалентність ма&

теринства, чи формування жіночної ідентичності. Найбільше пись&

менницю цікавить сучасна жінка, яка подолала труднощі й рутину

життя. Авторка зазначає, що виходові з криз і проблем сприяє

творчість, зокрема й писання автобіографічних текстів. Саме це вона

аналізує у книзі «Жіноча роль», де, крім тексів відомих письменниць,

звертається й до щоденникових записів, зазначаючи, що нині наші

жінки&письменниці частіше осмислюють своє життя, ніж це було

раніше, стають більш відкриті та відверті. Їхній досвід стає повчальним

для інших.  Для Людмили Таран всі жінки — особистості, страшенно

цікаві та інтригуючі. Вони приваблюють своєю схожістю й несхо&

жістю, інакшістю, яка магнетизує, яку хочеться розгадувати, дослі&

джувати та аналізувати, як одне з найтаємничіших творінь Всесвіту. 

ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИЧНОГО ДИСКУРСУ 
В ЛІТЕРАТУРІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 

ІІ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

Харченко Олена, 
студентка кафедри української мови та літератури 
Інституту філології та масових комунікацій 

У літературі української діаспори 60&х років продовжували ак&

тивно творити митці, що дебютували ще у 20–30 роках — це пере&

дусім представники «Празької школи»: Є. Маланюк, О. Лятуринська,

О. Стефанович, Н. Лівицька&Холодна, а також ті, хто жив і творив
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до початку Другої світової війни у Львові: С. Гординський, Б. Крав&

ців, Б. Нижанківський. Окрім прозових творів, вартими уваги є твори

поетичного жанру В. Барки, В. Лесича, Я. Славутича, О. Тарнавсь&

кого, І. Качуровського, О. Веретченка, Б. Олександрова. 

Більш знайома широкому загалу творчість представників «Нью&

Йоркської групи», яка була свіжою течією в ОУП «Слово». Її пред&

ставники підняли проблему традиції та новаторства, «батьків та

дітей», успадкували деякі риси поетики «пражан», але з іншого бо&

ку, у їхній творчості відчувається перевага особистісного начала, де&

канонізація поетичної мови, оновлення стилю. Саме такою була

й естетична основа найрадикальнішого крила «шістдесятників»

(поетів Київської школи). 

Утративши Батьківщину й опинившись на чужині, яка на пер&

ших порах була незрозумілою і справді чужою, разюче відмінною

від усього баченого раніше, митці були переповнені думками і вра&

женнями від усього, що з ними відбувалося і це просилося на папір.

Та зовнішня ізоляція від нового світу примушувала шукати шляхів

вияву своїх думок про далеку батьківщину й тоді творчість ставала

одним із джерел поширення цих думок. 

На новому місці письменники постають перед складним вибо&

ром: місце в новому суспільстві, нове культурне й літературне сере&

довище, функціональність мови тощо. По&новому постають для них

не лише питання місця, а й часу. Це і їх взаємопов’язаність із попе&

редніми поколіннями діаспори, еволюція власної ідентичності в но&

вих умовах, а з іншого боку — зростання часової віддаленості від

батьківщини. 

Причиною появи Нью&Йоркської групи в другій половині 50&х ро&

ків на еміграції було народництво і традиціоналізм її попередників

і неспроможність або неохота членів її включитися в літератури чу&

жомовних суспільств, що їх оточували. Аналіз їхньої творчості під&

тверджує думку, що вся вона була означена елементами літератури

західного світу, що для літератури української того часу було модер&

ним. Із них найбільше впливу мав екзистенціалізм та сюрреалізм.

Надзвичайно впливовою була поетика англомовної поезії і взагалі

поетика модернізму з його вільним віршем, прозопоезією та звіль&

неною від романтизму розмовною мовою. 

Нью&Йоркська група не мала українського літературного ото&

чення й діяла практично в повній порожнечі. Взаємних впливів між

старшою генерацією та нею практично не було. Треба припускати,
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що саме відчуження групи від її оточення, українського та чужомов&

ного, є одною з причин її радикального модернізму. Естетична кон&

цепція цієї школи насамперед утверджує самостійність і автономність

художньої творчості, виявляючи інколи підкреслену індиферент&

ність і глибоку байдужість до актуальних і животрепетних тем. Такі

літературні пошуки не вкладаються у систему стереотипного мис&

лення, тому й не дивно, що творчість Нью&Йоркської групи сприй&

мають далеко не всі. 

Проте відомі літературознавці В. Державін та Ю. Шевельов писа&

ли про неповторність художнього стилю нового угруповання, насам&

перед про неможливу в попередню епоху міру свободи художника.

Звідси — своєрідне уявлення про місію художника, про відповідаль&

ність перед історією та народом. 

ВПЛИВ РІЗНИХ ТИПІВ НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ
СІМЕЙ НА ПОВЕДІНКУ І РОЗВИТОК ПІДЛІТКІВ

Болкун Тетяна Анатоліївна
Кафедра соціальної роботи 
Хмельницького інституту соціальних технологій 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
29009, Хмельницький, вул. Толбухіна 2!А, тел.: (0382) 70!45!56 (114)
e!mail: hist.km.nauka@mail.ru

Зміни, що вже тривалий час відбуваються в політичній, соціаль&

ній та економічній сферах українського суспільства, справляють

глибокий вплив на життя і становище усіх груп і прошарків насе&

лення, спричинили загострення низки складних суспільних проб&

лем, зокрема проблем сім’ї, виховання дітей, молоді. Становище

багатьох українських сімей характеризується загальним зниженням

рівня життя. Крім того, напруженість у суспільстві істотно позначаєть&

ся на психологічному кліматі в сім’ї. Виникають проблеми і труд&

нощі в благополучних сім’ях, а ще більше — в неблагополучних. Це

пояснюється тим, що неблагополучний тип сім’ї, неузгодженість

батьків у питаннях виховання, збіднене сімейне спілкування, неза&

доволення дітей своїми взаєминами з батьками підштовхують ди&

тину до самоствердження поза родиною. 

Неблагополучна родина в психолого&педагогічній літературі роз&

глядається, насамперед з погляду впливу свого морального потенціа&

лу на розвиток і формування особистості дитини. Неблагополучна
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родина найчастіше є причиною появи соціально&запущених дітей

і підлітків з девіантною поведінкою, хоча в таких родинах також ви&

ростають достатньо соціалізовані діти, але це скоріше виняток, ніж

поширене явище. 

Саме ці сім»ї становлять, в першу чергу, об’єкт нашого досліджен&

ня. І на наш погляд вони можуть бути умовно поділені на:

– зовні «спокійна сім’я». Події в такій сім?ї протікають ніби рів&

но, проте при ближчому знайомстві помітне відчуження між под&

ружжям, їх почуття незадоволенсті. За «благополучним фасадом»

сховані їх тривалі і з важкістю стримувані негативні почуття один

до одного. Нерідко постають напади туги, депресії. Подружжя мало

спілкуються один з одним. В таких сім’ях «неочікувано» для оточу&

ючих виростають «важкі» діти. 

– «вулканічна сім’я». В ній відносини мінливі і відкриті. Подруж&

жя постійно з’ясовує стосунки, часто розриває та відновлює стосун&

ки, скандалить, а незабаром знову освідчується в коханні «до самої

смерті». Емоційність переважає над почуттями відповідальності.

В таких сім’ях дитина стає безпорадною, зазнає значних емоційних

навантажень, знаходячись між протилежними полюсами взаємо&

відносин батьків. 

Узагальнюючи ці два умовні типи можна представити таку ти&

пологію даних сімей:

– кризова сім’я. 
Протиставлення інтересів та потреб подружжя має гострий ха&

рактер. Подружжя займає непримиримі і навіть ворожі позиції по

відношенню один до одного, не погоджуючись на жодні поступки.

До кризових шлюбів можна віднести усі ті, які або розпадаються, або

ж знаходяться на межі цього. Між подружжям є наявні сфери, де їх

інтереси стикаються, породжують сильні і тривалі негативні емо&

ційні стани. 

– проблемна сім’я. 
Для неї характерним є тривале існування труднощів, що здатні

навести відчутний удар у сталості шлюбу. Наприклад, відсутність

житла, тривала хвороба когось з подружжя, відсутність засобів для

існування сім’ї, позбавлення волі одного із членів сім’ї на тривалий

термін за злочин, та ряд інших проблем. 

– невротична сім’я. 
Тут головну роль відіграють не спадкові порушення у психіці,

а накопичення впливу психологічних проблем, з якими стикається
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сім»я на своєму життєвому шляху. У подружжя спостерігається під&

вищена тривожність, розлади сну, негативні емоції з будь&якого при&

воду, підвищена агресивність та ін. 

– криміногенний тип сім’ї. 
Сімейні відносини завдають значну шкоду духовному і фізично&

му розвитку дитини. Освіта батьків нижче середньої. В сім’ї систе&

матичне пияцтво, часто обох батьків, ведення аморального способу

життя, іноді із залученням в нього дітей, фізичне насилля над ними. 

– нейтральний тип сім’ї. 
У сімейних відносинах переважає «відносно вільне виховання»,

так як діти частіше всього полишенні самі на себе. 

Чимало складностей виникає в родинних взаєминах між дорос&

лими і підлітками через психолого&педагогічну непідготовленість

батьків, невміння чи небажання виважено будувати взаємини в сім’ї.

Недаремно підлітковий вік у психологічній літературі нерідко розгля&

дається як період конфліктів. Багато в чому це справедливо. Під&

літок нерідко жорстко обмежений у своїх діях дорослими, причому

багато чого тут породжено суб’єктивністю поглядів дорослих, не&

посильними вимогами. У таких випадках у підлітків розвивається

активний опір цим вимогам, реакція протесту, яка може проявля&

тися у різних відхиленнях поведінки. Непослух у підлітка набуває

форми протесту, а сама ситуація — характеру конфлікту. Основни&

ми причинами конфліктів підліткового віку є актуалізація проблем

самостійності, незалежності дитини від дорослого і переконання

підлітка у несправедливості дорослих стосовно нього. 

Проведене дослідження в неблагополучних сім’ях виявило при&

таманний усім підліткам високий рівень тривожності, а також пере&

важну схильність до фрустрації. Як правило цим дітям була характер&

на низька навчальна успішність і відставання в інтелектуальному

розвитку. Що стосується агресивності, то тут неабияку роль відігра&

ють стосунки батьків між собою. Діти нерідко наслідують агресивні

реакції батьків, які відповідно окреслюють їх поведінку, а саме від&

криту ворожість до усіх, схильність до конфліктної поведінки, захис&

ну агресію. Наскільки раніше і професійніше буде надана допомога

таким дітям та їх батькам, настільки можна сподіватись на успіх. 
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Україна зараз переживає глибокі перетворення і зміни в соціаль&

но&економічній сфері, які вимагають фахівців нової генерації, які

могли б не тільки виявляти проблеми, але і вирішувати їх грамотно

і професійно. Але поки що економічна освіта у ВНЗ несе тільки тра&

диційну функцію передачі соціального досвіду, і поки не опанувала

випереджаючою функцією — підготовки людини до життя в епоху

змін. Предметна система орієнтована на «замкнуті», жорстко скон&

струйовані навчальні дисципліни та характеризується недостатньою

гнучкістю освітньо&професійних програм, що не забезпечує необ&

хідного рівня самомотивації й активізації роботи студентів в підго&

товці фахівців неекономічних спеціальностей у відповідь на запити

ринку праці. 

Процес формування культури економічного мислення майбут&

ніх фахівців розглядався в наукових працях О. Коренькова, В. Візи&

ра, В. Безверхої, М. Тишкова; технологізація розумової діяльності

досліджувалась К. Шурахановою і П. Гуменюк, а прикладна спря&

мованість формування культури економічного мислення освітлена

в роботах В. Вишневського та ін. Усі ці автори вивчали культуру

економічного мислення як різноманітні фактори розвитку потен&

ціалу особистості для різних категорій фахівців, але чіткої системи

показників сформованості цього нововведення вони не наводили. 

Виходячи з цього, було сформульовану мету — виділити кри&

терії і показники розвитку культури економічного мислення май&

бутніх спеціалістів неекономічних спеціальностей в інтегрованому

навчальному середовищі. 

Система критеріїв і показників культури економічного мислення

формувалася відповідно до структурно&функціональної моделі куль&

тури економічного мислення студента. Були виділені такі критерії:

– засвоєння студентом соціально&економічних знань (знання по&

нять, термінів, визначень; алгоритму й етапів формування культури
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економічного мислення; знання, що включають економічні, кому&

нікативні, соціальні, моральні, правові, етичні основи та категорії

соціально&економічної діяльності);

– оволодіння відповідними вміннями (уміння аналізувати про&

фесійні задачі; проектування моделей, а також уміння організацій&

ні, комунікативні, проективні, дослідницькі, методичні);

– формування ціннісної орієнтації на професійну діяльність (еко&

номічна свідомість, соціально&орієнтоване мислення, розвиток ін&

телектуальної, економічної активності, прагнення до творчої само&

реалізації);

– сформованість інтегрованих особистісних якостей — поряд&

ність, підприємливість, наполегливість, ініціативність, цілеспрямо&

ваність, самостійність, уміння ризикувати, працьовитість, організова&

ність, соціальна активність, патріотизм, цивільна мужність; здатність

до соціально&економічного саморозвитку, самопізнання; самоорга&

нізації і самореалізації в професійній і соціально&економічній

діяльності. 

Обрані критерії вказують на складну структуру процесу форму&

вання культури економічного мислення в навчанні і вихованні

майбутнього фахівця неекономічної спеціальності. Отже, як показ&

ники сформованості культури економічного мислення виступають:

засвоєння економічних знань і оволодіння відповідними вміннями

і навичками; формування ціннісної орієнтації на професійну діяль&

ність; розвиток інтегрованих особистісних професійних характерис&

тик. Залежно від вибраних ВНЗ педагогічних орієнтацій і ціннісних

підстав, формування економічної культури студента відбувається

в освітньому середовищі на основі засвоєння економічних знань.

Тому, економічна культура студента — це результат економічної осві&

ти, яка виявляється в знаннях економічних процесів, у використанні

їх у власному і суспільному життєзабезпеченні, у характері міжосо&

бових відносин під час розв’язування професійних задач. 
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Однією із вагомих характеристик ефективності та успішності

стратегії інтегрованого навчання, є показники інтегрованості сту&

дентів з обмеженими функціональними можливостями у групу од&

нокурсників, а відтак — у освітнє середовище вищого навчального

закладу. За результатами теоретичного аналізу окресленої проблеми

у науковій літературі, ми визначаємо інтегрування особистості з об!
меженими функціональними можливостями у освітній простір як ціле&

спрямований процес, орієнтований на максимально повне включен&

ня молодої людини у систему міжособистісної, інтерперсональної

взаємодії, комунікативних зв’язків з членами певної соціальної гру&

пи, що реалізується у спільній діяльності (навчальній, культурно&доз&

віллєвій, науково&дослідній тощо), забезпечує перенесення норм та

стандартів суспільства на мотиваційну структуру особистості, що

в загальному підсумку формує єдність особистості та суспільства.

Кінцевим результатом цього процесу має бути з одного боку — пов&

ноцінно інтегрована особистість з обмеженими функціональними

можливостями, а з іншого — соціум, що прийняв цінності інтегро&

ваної освіти. 

Необхідною умовою забезпечення ефективного інтегрування

є діагностика наявного стану інтегрованості студента з обмеженими

функціональними можливостями у академічну групу та освітнє се&

редовище, визначення його критеріїв та показників. 

Комплексність процесу інтегрування зумовила вибір трьох основ&

них груп, з якими проводилось дослідження: студенти з обмеженими

функціональними можливостями, здорові студенти, викладачі та ку&

ратори академічних груп. Так, щодо здорових студентів та студентів
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з обмеженими функціональними можливостями, констатація про&

водилась за наступними напрямами: 

– дослідження психологічних характеристик особистості: три&

вожність, фрустрація, ригідність, агресивність (за тестом Айзенка);

емпатійність; діагностика комунікативних якостей особистості; 

– дослідження соціальної позиції, соціальних запитів особистості

та специфіки міжособистісних стосунків з близьким оточенням та

у академічній групі здійснювалось за допомогою анкетування, опи&

тування, спостереження, бесіди, а саме: складання карти соціальних

контактів (дослідження кола найближчого оточення (кола спілкуван&

ня), визначення кількості, інтенсивності, якості соціальних контак&

тів); соціометричні методики (визначення місця особистості у групі);

біографічне інтерв’ю; проективні методики — написання міні&творів

«Я у світі інших людей», «Ідеальна студентська група», «Ідеальне

суспільство»; дослідження рівня навчальної успішності студента. 

Щодо викладачів та кураторів академічних груп дослідження

йшло за такими напрямками: діагностика стилю викладання, сти&

лю стосунків із студентською групою, емпатійності, толерантності,

комунікативності (шляхом педагогічного спостереження, аналізу карт

оцінки лекційних, практичних (семінарських) занять тощо); дослі&

дження особистої позиції викладача щодо потреби впровадження

практики інтегрованого навчання та труднощі, які при цьому вини&

кають, виявлення особистих труднощів, що виникають при роботі

зі студентами з обмеженими функціональними можливостями під

час проведення методологічних семінарів та з використанням зво&

ротної рефлексії. 

За результатами проведеного констатувального етапу досліджен&

ня було виділено критерії, показники та рівні інтегрованості сту&

дентів з обмеженими функціональними можливостями у групу од&

нокурсників (табл. 1). 

На основі вироблених критеріїв та показників інтегрованості,

було виділено рівні інтегрованості студентів з обмеженими функціо&

нальними можливостями, а саме: гармонійно інтегрований (характери&

зується різнобічною спрямованістю особистості та активним вклю&

ченням у навчальну, культурно&дозвіллєву, науково&дослідну, творчу

діяльність тощо); диференційовано інтегрований (високі показники

включеності у один із визначених видів діяльності поєднуються із

низькими показниками у інших); частково інтегрований (серед&

ній показник включеності у один із видів діяльності — найчастіше
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навчальної — поєднується із незалученістю в інші); ізольований (як

правило, нижчий за середній показник включеності у навчальну

діяльність у поєднанні із низькими показниками у інших). 

Таблиця 1 — Критерії інтегрованості студентів з обмеженими функціональ%
ними можливостями у групу однокурсників та освітнє середовище ВНЗ та
їх показники

Виходячи із розуміння того, що забезпечення ефективності про&

цесу інтегрування можливе лише за умови позитивного сприйняття

здоровими студентами своїх одногрупників з обмеженими функціо&

нальними можливостями, було виділено чотири основних позиції

ставлення здорових студентів до своїх одногрупників з інвалід&

Критерії Показники

Обізнаність

(когнітив!

ний) 

– інформованість з проблем власного здоров’я, проявів

хвороби, профілактики, лікування, правил поведінки;

– обізнаність із питань власного правового статусу;

– знання із навичок поведінки з оточенням (у студентсько&

му середовищі, у групі)

Сприйняття

(емоційний) 

– самосприйняття і зовнішнє сприйняття дефекту, емоцій&

на реакція;

– емоційна стійкість особистості;

– психологічні характеристики особистості (агресивність,

тривожність, фрустрація, ригідність, емпатійність)

Мотивація

(моти!

ваційний) 

– внутрішня (власне бажання людини з обмеженими функ&

ціональними можливостями до комунікації, спілкування,

розширення кола контактів та можливих сфер діяльності);

– зовнішня (сприйняття спроб спілкування, спільної діяль&

ності, включення у мікросередовища групи оточенням —

здоровими студентами)

Включеність

(діяльнісний)

– залученість у систему внутрішньогрупових зв’язків (ко&

мунікативні, міжособистісні контакти);

– переважаючі форми включеності у навчальну діяльність

(аудиторна робота, участь у групових формах роботи,

успішність);

– залученість у культурно&дозвіллєву, науково&дослідниць&

ку діяльність, що здійснюється в інституті, участь у студе&

нтському самоврядуванні
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ністю: негативно&пасивне, нейтрально&пасивне; толерантне (пози&

тивно&пасивне); позитивно&активне. 

Виявлені характеристики дали можливість формування цілісної

картини наявного стану проблеми та побудови оптимальної моделі

інтегрування студентів з обмеженими функціональними можли&

востями у групу однокурсників та освітнє середовище ВНЗ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ
ПОЛІТИКИ НІМЕЧЧИНИ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ

ПІДТРИМКИ БЕЗРОБІТНОЇ МОЛОДІ

Данченко Олена Миколаївна
Кафедра загальноосвітніх дисциплін 
Хмельницького інституту соціальних технологій 
Відкритий Міжнародний Університет розвитку Людини «Україна»
29009, Хмельницький, вул. Толбухіна, 2, тел.: (0382) 70 45 64
е!mail: lenadanko@datasvit.km.ua

Цінність та загальна успішність досвіду Німеччини, як європейсь&

кої держави, у вирішенні проблеми молодіжного безробіття поля&

гає в тому, що німецька (неоліберальна) модель зайнятості населен&

ня базується на активній політиці зайнятості. Держава підтримує

всіх виробників, роботодавців і найманих працівників, які створю&

ють нові робочі місця, надає пільги підприємствам, що утримують&

ся від масових звільнень працівників. Існуючий рівень зайнятості

підтримується при модернізації підприємств. У цій країні основну

частину субсидій спрямовують кооперативам, що утворилися на

базі підприємств&банкрутів із безробітних, які мають певні знання,

але не мають навичок в організації бізнесу. 

У Німеччині служби зайнятості є окремими інституціями з пев&

ним рівнем самостійності, підконтрольні Міністерству праці через

власного відповідального представника. Інституційно служба зайня&

тості Німеччини організаційно сформована як Федеральний інститут

праці i розглядається як сучасний механізм сприяння професійній

кар’єрі i трудовій зайнятості населення. Федеральний інститут праці

має значну автономію на всіх рівнях суспільної організації німець&

кого суспільства. Керівним органом є правління, яке складається із

представників державних органів, підприємницьких та профспіл&

кових організацій, інших громадських структур. Водночас, служба
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зайнятості зобов’язана здійснювати програму дослідження ринку

праці i професійної підготовки, кон’юнктури зайнятості населення,

а також забезпечувати державні органи систематичними даними та

надавати їм звіти про результати своєї роботи. Функції працевлаш&

тування у службі зайнятості у цій країні здійснюються відповідно до

класифікації професій з урахуванням особливостей місцевих рин&

ків робочої сили рис. 1.). 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ НІМЕЧЧИНИ

Служба зайнятості (Федеральний інститут праці)

Керівні органи

Управління

Основні функції

Представництва
профспілкових

органів

Проектування
підприємниць&

ких органів

Представники
інших громадсь&

ких структур

Представники
державних

органів

Здійснення про&
грам дослідження

ринку і профе&
сійної підготовки

Проекти і захо&

ди забезпечен&

ня зайнятості

та співробіт&

ництво і взає&

модія молоді

з підприємства

ми у навчанні

Мате&

ріальна

підтримка

безробіт&

ного і чле&

нів його

сім’ї

Коротко&

тривале

працевлаш&

тування;

страхуван&

ня по без&

робіттю

Формування

соціально&

психо&

логічної

стабільності

та розвитку

особистості;

соціально&

педагогічний

супровід

Сертифіковане

закінчення на&

вчання; модель

освітніх послуг

(профорієнтація,

отримання 

професійної

кваліфікації, пе&

рекваліфікація,

підвищення

кваліфікації

Забезпечення державних орга&
нів ситематичними даними 

та надавати їм звіти про
результати своєї праці

Здійснення про&
грами кон’ктури

зайнятості
населення

Функції працевлаштування

Рис. 1 —  Політика зайнятості населення Німеччини
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Таким чином, для німецької (неоліберальної) моделі соціальної
підтримки безробітної молоді притаманно:

– застосування активної політики зайнятості: модернізація під&

приємств, підтримка роботодавців, надання пільг підприємцям;

– діяльність служби зайнятості (Федерального інституту праці)

як окремої інституції з певним рівнем самостійності;

– діяльність керівного органу Федерального інституту праці із

представниками державних органів, підприємницьких та профспіл&

кових організацій та інших громадських структур;

– страхування всіх працівників, які працюють за наймом; 

– фахові пропозиції заходів та програм безробітній молоді (мо&

дель «трудового року» та «екологічного року»);

– соціально&педагогічна підтримка довготривалої безробітної мо&

лоді (отримання освіти та кваліфікації; співробітництво та взаємодія

безробітної молоді з підприємствами у навчанні та працевлаштуван&

ні; соціально&психологічна стабільність та розвиток особистості);

– забезпечення суспільством необхідного балансу державних і

громадських засад у зазначеній сфері;

– взаємодія ринку праці та системи освіти;

– приділення уваги науковій професійній підготовці, професій&

но&орієнтованому навчанню у старшій школі;

– ефективна перепідготовка кадрів. 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ

ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Деркач Мальвіна Володимирівна
Кафедра психології Хмельницького інституту соціальних технологій
Відкритий Міжнародний Університет розвитку Людини «Україна»
29009, Хмельницький, вул. Толбухіна, 2А, тел.: (0382)70!56!64
e!meil: smalvina@ukr.net

Збільшення кількості інвалідів і відстороненість їх від світу, не&

потрібність на ринку праці, соціальна ізоляція — це не дає можли&

вості формувати у них активну життєву позицію. Не складається по&

зитивна самооцінка, не формується стійка довіра до світу. В зв’язку

з цим інваліди продовжують сприймають оточення як вороже. 
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Професійна діяльність — це одна з найбільш значущих сфер буття

людини. Саме в професійній діяльності відбувається її самоактуалі&

зація як індивіда, особистості, неповторної індивідуальності. Особ&

ливу значущість набуває, у зв’язку з цим, урахування тих труднощів,

які виникають в особистості у процесі опанування нею професійно

важливими якостями. Відповідну актуальність у зв’язку з цим набу&

ває психологічна підготовка майбутніх фахівців до професійної

діяльності. 

Професійна діяльність фахівця заломлюється через його особис&

тість, а з іншого боку, розвиток особистості майбутнього професіо&

нала опосередковується функціями і вимогами тієї професійної

діяльності, на яку орієнтується вищий навчальний заклад. Саме то&

му, проблема особистості фахівця як мети, об’єкта і суб’єкта профе&

сійної підготовки набуває найбільшої значимості. Розуміння осо&

бистості як такого індивіда, який може самостійно й усвідомлено

виконувати соціальні функції та ролі, а також творити їх у певних

соціальних умовах, детермінує розгляд майбутнього успішного спе&

ціаліста як особистості, яка не тільки адаптувалась до вимог профе&

сійних функцій, але і здатна в своєму професійному зростанні ви&

ходити на акмеологічний рівень майстерності. 

У зв’язку з цим основними функціями процесу професійної під&

готовки спеціалістів Н. Л. Коломінський вважає [1]: когнітивна (за&

безпечення належного рівня професійних знань, умінь, навичок,

наукового і культурного світогляду); ціннісно&установча (формування

професійних установок: цільових, смислових, операційних); розви&

вальна (креативна): розвиток професійних здібностей, духовних по&

треб особистості; мотиваційна (стимулююча): стимулювання, форму&

вання, підтримка мотивів особистісного зростання, самоактуалізації

через професію; морально&виховна (виховання моральних якостей,

що відповідають вимогам суспільства та професійної специфіки

фахівця). 

Особливу роль у професійному становленні фахівця відіграє, про&

цес професійної ідентифікації як внутрішнє ототожнення особистості

з професією. Професійна ідентифікація поєднується з соціально&пси&

хологічною як взаємопов’язані компоненти більш загальної&соціаль&

ної ідентифікації. Психологічною основою професійної ідентичності

можна вважати сформованість професійних установок (цільових,

смислових, операційних), які виникають у всіх сферах, що обумов&

люють соціалізацію діяльності, спілкуванні, самосвідомості. 
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Необхідно сприяти професійній ідентифікації особистості студен&

та з обмеженими можливостями через визнання та вплив на емо&

ційний, когнітивний, поведінковий компоненти соціальних уста&

новок (атитюдів). Адже й сама іднтифікація передбачає взаємодію

цих трьох компонентів. 

За дослідженнями Н. Л. Коломінський вважає що спочатку в май&

бутніх фахівців виникає емоційне ототожнення себе з професією,

яке є підгрунтям упевненості в тому, що особистість здатна оволо&

діти професією[2]. 

Недоліком підготовки майбутніх студентів, з позиції забезпечення

професійної ідентифікації, є недостатня структурно&системна узго&

дженість учбової інформації з майбутніми професійними функція&

ми фахівця. 

Вирішення данної проблеми прямо пов’язано з проблемою фор&

мування позитивних мотивів навчання, позитивного ставлення сту&

дентів до теорії, без якої практика буде «Сліпою». Саме через показ

корисності теоритичних знань, певних практичних умінь можна

підтримати процес справжньої професійної ідентифікації особис&

тості студента. Важливу роль відіграє ефнктивність особистісного

впливу викладача на студентів&інвалідів. Слід проводити роботу з ви&

кладачами університету по вивченню особливостей студентів&інва&

лідів. Слід зауважити, що студенти з обмеженими можливостями

критично ставляться до інформації вербального характеру. Плідна

співраця, навчання студентівв, та надання додаткової інформації

викладачам принесе плідні результати. 

Таким чином, професійна діяльність й здатність до неї — це пе&

редумова майбутньої активної діяльності, необхідна умова її успіху

без відчуття дискомфорту, напруженості та внутрішнього конфлікту

особистості з професійним та соціальним оточенням. Тому дослі&

дження цих процесів є дуже важливим й актуальним у практиці ор&

ганізації навчальної діяльності та виховної роботи у ВНЗ Актуаль&

ною є й наукова сторона дослідження цих явищ. 
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Проблема толерантності, так само як і будь яка інша проблема,

привертає до себе увагу за певних обставин, і лише при особистіс&

ній зацікавленості людини чи суспільства може бути вирішена, на&

буваючи доброякісних властивостей. Адже толерантність як одна

з норм поведінки людини має величезне значення для дотримання

миру та злагоди в цивілізованому суспільстві, соціально&економіч&

ному розвитку всіх народів. 

Поняття толерантності походить від латинського дієслова tolero,

що означає переносити, витримувати, терпіти, та формувалося про&

тягом тривалого часу із продовженням до сьогодні, набуваючи різ&

ностороннього значення. Так, наприклад, у преамбулі статуту ООН

визначення поняття толерантності розглядається як «проявляти

терпимість і жити разом, в мирі один з одним як добрі сусіди». В Дек&

ларації принципів толерантності стверджується, що толерантність

це «прийняття і правильне розуміння великого різноманіття куль&

тур нашого світу, наших форм самовираження та способів прояву

людської індивідуальності», «…коли кожен вправі дотримуватися

своїх переконань, і признає таке ж право за іншими». 

Чільне місце толерантність займає у одному з основних освітніх

напрямків — вихованні, яке ґрунтується на принципах гуманістич&

ного спрямування. «Виховання є найбільш ефективним засобом

попередження нетерпимості, — йдеться в Декларації принципів то&

лерантності, — виховання в дусі толерантності починається із на&

вчання людей тому, в чому полягають їх загальні права та свобода,

щоб забезпечити здійснення цих прав, та заохочення прагнення до

захисту прав інших». 

Сьогодні толерантність в якості нового типу соціальних відно&

син набирає обертів і у закладі інтегрованого навчання, який «є на&

вчальним закладом зі створеними спеціальними умовами для отри&
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мання освіти особами з обмеженими можливостями здоров’я спільно

з особами, які не мають таких обмежень», йдеться у проекті Закону

України «Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров’я». 

На наш погляд, право на освіту, що забезпечує інтегроване нав&

чання певною мірою є елементом соціальної інтеграції. А інтегра&

ція молоді з особливими потребами у здоровий соціум навчального

закладу повинна породжувати «здорові» взаємовідносини, сприй&

мати студентів з вадами здоров’я рівними собі, вміння без жалю та

ігнорування будувати взаємні стосунки. 

Зауважимо, що відсутність інтегрованого навчання породжує

певну соціальну ізоляцію людей з особливими потребами, що базуєть&

ся на ряді причин, головними з яких є: неготовність самого суспільст&

ва сприймати людей з особливими потребами рівними собі, проблема

безбар’єрного пересування до соціальних інфраструктур, власна

низька самооцінка та дискомфортне перебування у соціумі людей

вищезазначеної категорії. 

Середовище в якому перебувають студенти з особливими пот&

ребами та здорові студенти спонукає до формування у останніх то&

лерантності, яка відіграє значну роль у взаємних відношеннях. Адже

толерантність не передається по спадковості, а формується в про&

цесі життєдіяльності людини, в процесі постійної роботи над со&

бою, здатністю проявляти терпеливе ставлення до людей з обділеним

здоров’ям і вадами фізичного стану. 

Таким чином, інтегроване навчання протистоїть соціальному

виключенню людей з особливими потребами. Толерантність відіграє

неабияку роль для досягнення значних результатів, як у навчанні

так і у вихованні. Адже навчаючись у закладі, де сформовані толе&

рантні взаємовідношення та створено позитивний клімат, студент

з особливими потребами не буде відволікатися на власне стверджен&

ня та необхідності перебування у колективі, а всю увагу приділяти&

ме отриманню професійних знань та навичок. 
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Соціальна робота є невідривною від суспільства і спрямована на

усі його проблемні прошарки. Тому необхідність у соціальній роботі

існуватиме доки існує суспільство, навіть за найвищого його роз&

квіту, не кажучи вже про суспільство у кризовій ситуації. Сьогодні

в Україні ми спостерігаємо вельми неприємні тенденції. Це і змен&

шення чисельності населення, збільшення кількості розлучень, а от&

же і проблемних сімей, сиріт, зубожіння; через неякісне медичне

обслуговування зростає кількість неповноцінних дітей, інвалідів і под.

Криза сучасної сім’ї негативно позначилась на стані дитинства

в державі, що призвело до зростання соціального сирітства та збіль&

шення чисельності дитячих будинків та шкіл&інтернатів. Більшість

випускників державних закладів виховання для сиріт та дітей, позбав&

лених батьківського піклування, збільшують категорію знедолених

верств суспільства. Як правило, ці люди, не маючи досвіду родинної

соціалізації, не здатні передати сімейні цінності. Вони відтворюють

потенційних сиріт, зводячи усі позитивні зусилля у подоланні си&

рітства нанівець. 

Створення прийомних сімей в Україні було започатковано по&

становою Кабінету Міністрів № 241 від 2 березня 1998р. «Про про&

ведення експерименту з утворення прийомних сімей в Запорізькій

області та затвердження положення про прийомну сім’ю». І вже за

станом на 1 липня 1999 р. в Запорізькій області створено 18 прийом&

них сімей. 

Інститут прийомної сім’ї як форма влаштування дітей&сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні набув зако&

нодавчого закріплення у Законі України «Про охорону дитинства»

(№ 2402&III від 26 квітня 2001 року). Позитивні результати соціально&

го експерименту і рекомендації щодо поширення практики створен&

ня прийомних сімей на всій території України у 2002 р. закріплені
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Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження поло&

ження про прийомну сім’ю» від 26 квітня 2002 р. № 565. 

Прийомна сім’я — це сім’я, яка добровільно взяла з закладів для

дітей&сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від од&

ного до чотирьох дітей для виховання і спільного проживання. За&

гальна кількість рідних та прийомних дітей не має перевищувати

п’яти чоловік. 

Інститут прийомної сім’ї розрахований і на тимчасову опіку над

дітьми (на короткий, обумовлений термін — від кількох тижнів до

двох&трьох років, доки батьки перебувають на лікуванні, в ув’язненні

тощо). Дитячий будинок сімейного типу — це окрема сім’я, що

створюється за бажанням подружжя або окремої особи яка не пере&

буває у шлюбі. Така сім’я бере на виховання і спільне проживання

не менше п’яти дітей&сиріт або дітей, позбавлених батьківського

піклування. 

Функціонування дитячих будинків сімейного типу визначається

державними документами, зокрема Положенням про дитячий буди&

нок сімейного типу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів

України від 26 квітня 2002 р. №564. Відповідно до положення «бать&

ки&вихователі в обов’язковому порядку проходять курс навчання

попередньої та періодичної (раз на п’ять років) підготовки, прове&

дення якого забезпечують місцеві відділи у справах сім’ї та молоді». 

Дитячий будинок сімейного типу розрахований на виховання

певної кількості осіб від п’яти дітей. Дитина здобуває навички між&

особистісних взаємин, засвоює позитивні приклади поведінки до&

рослих, спілкування із соціальним оточенням, розвиває прагнення до

самовдосконалення. Проте, враховуючи перш за все психологічний

та педагогічний аспекти, кількість дітей у сім’ї, як рідних, так

і прийомних, не повинна перевищувати десяти, зважаючи на необ&

хідність створення оптимальних умов для їх повноцінного вихован&

ня та розвитку. 

У дитячих будинків сімейного типу є й певні проблемні сторо&

ни. Та все ж позитивним результатом влаштування дитини у сімей&

не оточення слід розглядати набуття нею сімейних стереотипів

життя та побутових стосунків, а в кінцевому підсумку — можливість

самостійного існування та забезпечення першочергових потреб. 

Отже, у державі відбувається процес поступових змін державної

системи опіки над дітьми і, насамперед, забезпечення права на ви&

ховання в сімейному оточенні. Проте відсутня системна робота
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з біологічними родинами дітей, які виховуються в інтернатних закла&

дах. Стан профілактичної роботи з кризовими сім’ями є незадовіль&

ним. Потребує вдосконалення нормативно&правова база, що регулює

питання захисту прав дітей&сиріт і дітей, позбавлених батьківсько&

го піклування. У цьому контексті відсутній механізм контролю за

дотриманням житлових та майнових прав дітей. Відчувається брак

фахівців та досліджень, науково&методичних видань з проблеми со&

ціального сирітства, проходження реформи системи опіки. 

ВПЛИВ БУЛІНГУ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ШКОЛЯРА

Корабльова Олена Олександрівна
Кафедра соціальної роботи 
Хмельницького інституту соціальних технологій 
Відкритий Міжнародний Університет розвитку Людини «Україна»
29009, Хмельницький, вул. Толбухіна 2!А, тел.: (0382) 70!45!56 (114)
e!mail: hist.km.nauka@mail.ru

Булінг (bullying, от bully — хуліган, грубіян) — свідомий регуляр!
ний фізичний або психічний терор зі сторони індивіда або групи, котрі
займають сильнішу соціальну позицію по відношенню до індивіда, який
займає слабшу позицію і не здатен себе захистити. Вживання цього

слова як психолого&педагогічного терміну зумовлено необхідністю

достеменно передати значення цього поняття. Булінг не аналогіч&

ний таким поняттям як агресія і насилля, хоча вони є елементами

явища. Булінгом не називають насилля, суперечки і бійки, які є не&

регулярними або ж учасники яких мають одинаковий соціальний

авторитет. 

Шкільний булінг розглядається в сучасному світі як актуальна

соціально&педагогічна проблема. Адже булінг — явище глобальне

і масове. За словами 1200 дітей, що відповіли на питання Інтернет&

сайту KidsPoll, булінгу піддавалися 48% опитаних учнів, зокрема

15% — неодноразово, а самі займалися ним 42%, причому 20% —

багато разів. 

Проблемою булінгу сьогодні досить активно займаються закор&

донні спеціалісти (Karl E. Dambach, Энтони Пеллигрини, Ден Оль&

веус, Кинг Ли тощо). Ними ж розроблено інтернет&ресурс під назвою

Bully OnLine (www. bullyonline. org), де будь&яка людина, що стала

жертвою булінга, може отримати допомогу, створено спеціальні мі&
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ліцейські загони по боротьбі з булінгом, регулярно проводяться ак&

ції — «Зупинемо булінг». 

Найпоширенішими видами булінгу є: мобінг — психічний терор,

який здійснює група по відношенню до особистості, який проявля&

ється в регулярному та цілеспрямованому завданню фізичної і ду&

шевної шкоди людині; кібер!булінг — булінг, який здійснюється за

допомогою електронних засобів комунікації; хейзінг — булінг в армії

(дідівщина) та у військових навчальних закладах; булінг в пенітен!
ціарних установах. 

В Україні сьогодні майже немає подібних статистичних даних,

теоретичного матеріалу, який би міг використовуватися соціальним

педагогом в процесі вивчення цього явища, а певні уявлення, які ми

знаходимо в літературі радянських часів, втратили свою актуаль&

ність внаслідок того, що комуністична ідеологія ставить на перше

місце інтереси колективу, а сучасна — інтереси кожної особистості.

Сьогодні соціальна педагогіка не займається профілактикою проб&

лем соціалізації верстви жертв булінгу. Таким чином, дивлячись на

поширеність явища, серйозність його наслідків, наявності протиріч

між практичною потребою і теоретичним станом проблеми, швид&

кій динаміці зростання булінгу, можна говорити, що дослідження

цієї теми є соціально зумовленим і в цьому проявляється його ак!
туальність. 

З метою виявлення поширеності булінгу нами було проведено

дослідження (спостереження, соціометрія) 433 учнів 6–8 класів шко&

ли № 25 у м. Хмельницькому. Методика дослідження базується на

«Скетч&теорії» Олвеуса — теорії булінгу, яка заснована на існуванні

типових характеристик жертви і «переслідувача»[2, с. 253]. Для до&

слідження: 1)типових характеристик жертв використовувались ме&

тодики: Даймонда, Роджерса (соціальна адаптація); «Об’єктивність

самооцінки», «Сприймання індивідом групи», Леонгарда —

Шмішека (акцентуації); 2) типових характеристик суб’єктів булінгу

використовувались методики: «Басса&Дарка» (агресивність), анке&

та на визначення імпульсивності, методика на визначення стилю

керівництва. За результатами спостереження, бесід, анкетування

і соціометрії ми виявили що булінг присутній в 95% класів з них

у 71% класів у формі мобінгу, і від нього страждають 9% учнів. 

Структура булінгу: соціальна система, яка включає суб’єктів булін&

гу — булерів (індивід або група), об’єкт булінгу (жертва) і спос&

терігачі. Булером в шкільній системі може виступати учень, група
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учнів, педагог. Жертвою виступає конкретна особистість якою най&

частіше є учень а іноді навіть педагог. Спостерігачі булінгу не є аг&

ресорами або жертвами, але відчувають зниження самооцінки, без&

силля через нездатність вплинути на ситуацію. 

Підсумувавши отримані результати виявилось, що типова жерт&

ва булінгу — це десоціалізована особа з тривожною або дистиміч&

ною акцентуацією характеру — 70% жертв (знижений фон настрою,

побоювання за себе, боязкість, невпевненість у собі, крайня нері&

шучість, довге переживання невдач, сумніви у своїх діях, пасивна

роль у конфліктах, внаслідок беззахисності часто служать мішенню

для жартів), яка фізично, морально або соціально не схожа на біль&

шість однолітків — 90%, беззахисна, часто хвороблива і фізично

слабка, заниженою самооцінкою&95%, переважно індивідуалістич&

ним і прагматичним сприйманням групи — 95%. 

Типовим булером є особистість з підвищеним рівнем агресив&

ності — 95%, імпульсивності — 90%, авторитарним стилем керів&

ництва — 90%, лідерськими здібностями. 

З метою зменшення впливу булінгу на соціалізацію школяра роз&

роблено програму, яка включає в себе роботу соціального&педагога

з жертвами (підвищення самооцінки і впевненості в собі, научіння

соціальним навикам взаємодії, зменшення тривожності тощо), бу&

лерами (зниження агресивності, попередження про відповідальність),

учителями, батьками, колективом, соціальними службами. 
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Розумова і фізична працездатність мають спільну фізіологічну

основу систем і механізмів забезпечення, пов’язаних між собою.

Тому проблема оцінки, корекції і управління працездатністю все

більше привертає увагу вчених у зв’язку з інтенсифікацією освіти,

збільшенням кількості інформації та підвищенням вимог до якості

навчання [1]. Разом з тим, питання ефективного управління розу&

мовою працездатністю за допомогою конкретних форм рухової ак&

тивності за розподілом видів, обсягів та інтенсивністю навантажен&

ня в умовах навчальної діяльності тільки почали вивчатися [2]. Для

того, щоб сформувати висококваліфікованого спеціаліста, здатно&

го до нестандартного мислення, спроможного генерувати нові ідеї,

треба, щоб основні ланки інформаційно&пам’ятних процесів діяли

швидко, диференційовано, щоб перехід у довготривалу пам’ять був

повний, а асоціативні процеси, яким належить важлива роль

у творчій діяльності спеціаліста, влучно поєднували блоки інфор&

мації, логічно формуючи новизну [3]. 

Володіння механізмами оптимізуючого впливу конкретних форм

та видів фізичних вправ на розумову працездатність студентів спе&

ціальних медичних груп значно розширить можливості викладача фі&

зичного виховання, допоможе йому не тільки підвищувати рівень фі&

зичної підготовленості студентів, але й допоможе корегувати рейтинг

успішності навчання, що служить показником розумової працездат&

ності. 

В. Мурза (2005), В. Синьов (2005) доводять, що інтенсифікація

розумової працездатності студентів в умовах навчальної діяльності
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висуває підвищені вимоги до її психічної діяльності, насамперед до

діяльності кори головного мозку. Це пов’язано з утворенням складних

тимчасових зв’язків, де беруть участь такі кіркові функції: замикаю&

ча — вивчення нового складного матеріалу; порівняльна — зіставлен&

ня сприйнятої інформації і щойно засвоєної; оперативна — швидкі

відповіді на сигнали і моделювання — утворення нових уявлень та ін.

Під впливом фізичних вправ відмічаються істотні зміни параметрів

стану вегетативних систем і опорно&рухового апарату, що характе&

ризують показники розумової працездатності. 

Ця проблема стала об’єктом уваги вчених багатьох галузей наук,

особливо в останні роки. Зокрема, А. В. Магльований встановив,

що інтенсивні заняття різними видами фізичних вправ та спорту не

тільки по&різному змінюють кількісні і якісні показники розумової

працездатності, але й неоднаково впливають на фізіологічні механіз&

ми її забезпечення, що може бути використано в конкретних умо&

вах для її оптимізації. Недостатньо вивчено вплив виду, обсягу та

інтенсивність фізичних навантажень на показники розумової пра&

цездатності у студентів з порушенням постави в умовах навчальної

діяльності. Не встановлено особливості динаміки їх змін протягом

навчальних занять залежно від фізичного стану і розвитку окремих

фізичних якостей. 

Виявленню впливу корегуючої дії фізичних вправ на показники

розумової працездатності приділяється значна увага [3]. Встанови&

ти, вивчити і обґрунтувати ці взаємозв’язки винятково важливо,

оскільки вони можуть бути використані для корекції відстаючих

психофізіологічних якостей розумової працездатності у студентів

з функціональними порушеннями опорно&рухового апарату. Вели&

ке практичне значення має поява нових комплексних технологій та

методик діагностики з використанням сучасних методів досліджен&

ня нервової та серцево&судинної систем. 

Так, для студентів з порушенням постави характерним є порушен&

ня у правильній постав, зміни з боку функціонального порушення

у хребетному стовпі, недостатній розвиток пізнавальних процесів,

недостатність сприйняття, погіршення уваги, пам’яті, мислення і як

результат — своєрідність розвитку рухової сфери. Залежно від ха&

рактеру порушень в умовах навчальної діяльності їх можна подола&

ти, послабити, компенсувати і запобігти. У зв’язку з цим виникає

об’єктивна потреба в розробці шляхів та способів організації навчаль&

но&виховного процесу з метою максимально можливої психолого&
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педагогічної та фізичної реабілітації для молоді, які мають пору&

шення постави, задля ефективної розумової працездатності для ак&

тивного включення їх в майбутньому у діяльність суспільства та

більш повної реалізації свого освітнього, професійного, рухового та

індивідуального потенціалу, підвищення якості життя. 
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ЧТО ТАКОЕ ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

Красіля Тарас Петрович,
студент 2 курсу група МЗЕД 81
Кафедра менеджмента ЗЕД, 
інституту экономики и менеджмента

Использование психической энергии является привилегией

тех, кто находится в гармонии с законами природы, без чего психи&

ческая энергия была бы более чем вредной для того, кто ее исполь&

зует, и для других. По&видимому, мудрость даже предпочтительнее

развития психической энергии. Немудрый человек не найдет дос&

тойного применения своему богатству, а тот, кто имеет психическую

энергию без мудрости, способен нанести вред как себе, так и дру&

гим в большей вероятности, чем добро. Когда лидирует психическая

энергия, а мудрость остается позади, человек спотыкается, но когда

ведет мудрость, поддерживаемая психической энергией, тогда че&

ловек идет к цели, хранимый судьбой. 

Несомненно, одной из первых дисциплин, необходимых для раз&

вития психической энергии, является концентрация, поскольку пси&

хическая энергия это совместный результат мысли и желания. Мир

преобразуют те, кто смог преобразовать себя, зная, что величайшее

мастерство начинается с контроля ума. Когда ум становится послуш&

ным слугой человека, весь мир ляжет у его ног. Мистик, который
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является «королем ума», более могуществен, нежели король целого

народа (Хидаят Инаят Хан «Учения суфиев»).

Багато терпіння та витримки приходиться витрачати інваліду, щоб

навчитися володіти своїм тілом й навчитися премудростям життя.

Стримувати образи, заздрість. Старатися бути схожим на всіх. Ко&

ристуватися всіма досягненями людства, можливостями социальної

сферы. Багато клопоту у немічної людини. 

Університет «Україна» взявся допомогти людям з особливими

потребами знайти своє місце в житті. За що я дуже вдячний прези&

дентові університету Петрові Михайловичу Таланчуку, першому

проректорові Ларисі Федорівні Романенко, директорові інституту

економіки та менеджменту Антоніні Вікторовні Коротєєвій, завіду&

вачу кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Сергію
Володимировичу Карпенку. Також я хочу висловити подяку виклада&

чам кафедри: Іваницькій Людмилі Леонтівні, Чорногуз Лідії Петрівні,
Карпенко Ользі Андріївні, Граждану Олександру Броніславовичу. 

Бажаю подальшого розквиту університету «Украіна», щоб більше

людей з особливими потребами дякували вам. 
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Студентська молодь глибше і більш емоційно, ніж старші поко&

ління, сприймає і оцінює суперечності, в які останні роки втягують

суспільство окремі політики, вона стурбована й намагається знайти

шляхи виходу з демографічної кризи, студенти глибоко пережива&

ють суперечливо — кризовий стан розвитку економіки й особливо

гостро — незадовільну екологічну ситуацію, що склалась в Україні

в останні роки й десятиріччя. 
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Екологічна культура з часом займе домінуюче місце серед галу&

зей культурної діяльності. Ми можемо захоплюватися естетичними

цінностями (єгипетськими пірамідами або творінням античного мис&

тецтва), але людство все більш усвідомлює, що без елементарних

екологічних цінностей (чистого повітря, питної води, продуктів хар&

чування) воно не може існувати. 

У Хмельницькому інституті соціальних технологій ВНЗ ВМУРоЛ

«Україна» нами було проведено соціологічне дослідження рівня

сформованості екологічної культури студентської молоді. Об’єктом

дослідження виступала студентська молодь віком від 16 до 21(22)

років. Загальна кількість респондентів склала 429 студентів ВНЗ.

На що орієнтується молода людина в умовах швидкої зміни ціннос&

тей? Дослідження показали, що дівчата відносяться до природи

більш «екологічно» ніж хлопці. Якщо для дівчат природа — це кра&

са, яку слід оберігати і про яку потрібно піклуватися, то для хлопців

поряд з естетичним і етичним (природоохоронним сприйманням

в значній мірі притаманне прагматичне сприймання природи (як дже&

рело матеріальної користі). Аналіз результатів дослідження структу&

ри ціннісних орієнтацій студентської молоді, напрошується висно&

вок про незначущість екологічних цінностей серед студентів і про

необхідність формування екологічної культури. 

Незважаючи на значні серйозні обставини, накопичення еко&

логічної інформації, формування екологічних цінностей, а значить

і підвищення екологічної свідомості студентської молоді відбува&

ється. Звичайно, екологічні знання а також оперативна інформація

вже самі по собі мають величезний виховний потенціал. Вони зму&

шують замислитись, надихають на переоцінку традиційних, світо&

глядних та психологічних установок і цінностей відносно багатьох

аспектів життєдіяльності людської особистості. 

Екологічна культура ще не стала у нас пріоритетною. Система

природоохоронних органів влади України має серйозні внутрішні

проблеми, що заважають реалізації природоохоронного законодавст&

ва на практиці. Серед них недостатня нормативна база владних струк&

тур, практична відсутність сучасних методичних розробок, відсутність

об’єктивної глибокої, всебічної інформації. Часто — густо екологіч&

ний матеріал (не без підстав) подають в апокаліптичному стилі, що

призводить до невротизації громадської свідомості, стану «екоіс&

терії», домінує політизоване тлумачення екологічних реалій наукові

аргументи підмінюють посиланнями на рішення урядових органів.
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І не лише в нас, а в усьому світі дається взнаки відверте нерозуміння

дійсної ролі екологічної освіти, формування екологічної культури. 

Першочерговим завданням для цього мають бути: затверджен&

ня концепцій безперервної екологічної освіти; прийняття закону

про екологічну освіту; визначення потреб усіх галузей народного

господарства в кількості і специфіці фахівців&екологів; затвердження

в державному класифікаторі професій робітників і посад службов&

ців таких нових професій як технік&еколог, інженер&еколог, радіоеко&

лог, агроеколог та інші; широке впровадження нових дистанційних

форм екологічного навчання, в тому числі за допомогою електронної

пошти та інших сервісних послуг Інтернету; створення відповідних

екологічних тем і радіопрограм, цикл лекцій, публікацій, виставок,

підготовка і видавництво типових програм з екологічних дис&

циплін; створення на всіх рівнях освіти сучасних екологічних лабо&

раторій. 

У процесі формування екологічної культури студентської молоді

потрібно закласти у свідомість переконання, що все в нашому жит&

ті — від економіки до суспільної свідомості так чи інакше пов’язано

з екологією, з умінням поліпшувати навколишнє середовище. 

Ставлення людини до природи нині набуває такого саме мораль&

ного значення, як і ставлення людини до людини. Це, по суті, одне

і те ж саме ставлення. І цю обставину мають на увазі, коли кажуть

про перехід морального імперативу в імператив екологічний. Еко&

логічна етика оперує трьома рівнями проблем, які ми поділяємо на

глобальні, регіональні, та локальні. 

Екологічна ситуація в світі досить складна і потребує прийняття

негайних заходів. Однак для можливості реалізації таких мір необ&

хідно усвідомити як студентською молоддю так і всім суспільством

глибини і важливості екологічних проблем, що назріли. Необхідно

якісно змінити природу суспільства, необхідна нова цивілізація з ін&

шим світоуявленням, для якої сукупність екологічних імперативів бу&

де настільки ж органічно наявна, як і прагнення до збереження життя

людини. Але для цього необхідно виховати таку цивілізацію. Сформу&

вати певну екологічну культуру в основу якої покладати принципи

гуманності мудрості. У такому разі екологічна культура стане прин&

ципом орієнтації цінностей суспільства і студентської молоді на за&

хист природи, людини, суспільства, духовної сфери суспільства. 

Збереження життя на землі залежить безпосередньо від рівня

і темпу формування екологічної культури. 
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Аналіз результатів досліджень показав, що розвиток саногенних

почуттів в учнів ПТНЗ може здійснюватися шляхом рефлексивно

опосередкованого оволодіння учнями своєї емоційної сфери. Для

цього необхідно залучати їх до спеціально організованої засобами

психологічної служби ПТНЗ духовно насиченої навчально&виховної,

продуктивної та самоперетворювальної діяльності. При організації

такої діяльності необхідно спиратися на базові потреби особистості

у спілкуванні, пізнанні, самовираженні та використовувати комп&

лекс засобів психологічної просвіти у роботі психолога ПТНЗ, за до&

помогою психодіагностичних, психокорекційних, психорозвиваль&

них методів, тренінгової роботи. 

Розвиток саногенних почуттів передбачає цілеспрямований рух

особистості у напрямку до почуттєвої зрілості, навчання учнів про&

цесу саморегуляції емоційних станів, саногенно&почуттєвого само&

виховання та оволодіння саногенними почуттями. Принциповим

у розвитку саногенних почуттів є формування саногенного спілку&

вання, мотивації, рис характеру, рефлексії, знань, умінь, навичок,

емоційного інтелекту особистості та врахування психофізіологічних

особливостей емоційної сфери особистості. 

З метою розвитку саногенних почуттів в учнів ПТНЗ доцільно:

– упровадити у навчально&виховний процес конкретні рекомен&

дації щодо розуміння негативного впливу патогенних емоцій на стан

здоров’я особистості. Адже саме через розуміння негативного впли&

ву патогенних емоцій на стан здоров’я особистості створюються ре&

альні умови для розвитку саногенних почуттів. А тому завдання ви&

кладача полягає в тому, щоб озброїти учнів певними знаннями про

патогенні емоції і саногенні почуття та їх вплив на стан здоров’я

особистості;
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– проводити викладачам та майстрам виробничого навчання ці&

леспрямовану та безперервну індивідуально&виховну роботу з фор&

мування у учнів стійкої мотивації щодо збереження власного здо&

ров’я на основі володіння ними емоційно&почуттєвої сфери. 

Під час навчально&виховних занять:

– формувати та розвивати ефективну комунікативну діяльність,

яка полягає у блокуванні комунікації патогенних емоцій, заражен&

ня ними, засвоєння методом патогенного емоційного реагування

через спілкування та відкриття каналів комунікативного засвоєння

саногенних почуттів;

– виховувати і сприяти самовихованню рис характеру саноген&

ної особистості (блокування патологічних рис характеру, розвиток

рис характеру саногенної особистості);

– використовувати навчально&рефлексивний діалог як психоло&

го&педагогічний засіб розвитку саногенних почуттів. Розвивати на&

вики особистісної рефлексії;

– формувати навики оволодіння учнями власної емоційної сфе&

ри (свідоме керування своїми емоціями), що відбувається через пе&

рехід від власне патогенних емоцій до саногенних почуттів;

– розвивати саногенне мислення;

– враховувати психофізіологічні особливості емоційної сфери

особистості. 

Психологу навчального закладу проводити консультування всіх

учасників навчально&виховного процесу. 

Уміле, своєчасне та кваліфіковане застосування запропонованих

методичних рекомендацій всіма учасниками освітнього процесу про&

фесійно&технічних навчальних закладів сприятиме розвитку сано&

генних почуттів та покращенню стану здоров’я, самопочуття і ус&

пішності навчання. 
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Для успішного засвоєння різних систем знань, оволодіння певни&

ми професіями, для особистісного росту в цілому необхідно розвивати

одну з таких властивостей особистості як просторове мислення. 

Просторове мислення забезпечує орієнтування у просторі — ре&

альному або уявному. Зазначений вид мислення формується на всіх

етапах онтогенезу під впливом різних повчальних дій, має яскраво

виражену індивідуальну специфіку, особливості прояву в різнома&

нітних видах діяльності (ігрової, навчальної, професійної). 

Розвиток просторового мислення дитини є важливою складовою

її інтелектуального розвитку в цілому, оскільки відіграє значну роль

при вивчені шкільних предметів. Розвинута просторова уява необ&

хідна для майбутньої професійної діяльності. На жаль, просторове

мислення набуває недостатнього розвитку в шкільні роки, а саме мо&

лодший шкільний вік для цього процесу є найбільш сприятливим. 

Дослідженнями було виявлено, що дітям дуже важко побачити

логіку просторових відношень, різноманітність перетворень фігур,

особливо дітям початкових класів. Використовуючи методи спос&

тереження, демонстрації, практичної роботи у поєднанні з бесідою

та поясненням, у дітей виробляють вимірні і креслені вміння та на&

вички, що допомагають формуванню просторового уявлення. Добре

розвинуте просторове мислення відкриває дитині нові можливості

в плані розвитку узагальнених прийомів розумової діяльності, сприй&

няття, уяви, образної пам’яті, логіки, пізнавальної активності. 

Дослідження просторового мислення дітей молодшого шкіль&

ного віку має бути комплексним, це надасть можливість дослідити

не тільки просторове мислення, але й ті процеси, які впливають на

творчі можливості дитини, а саме:

– діагностика просторового мислення. Виявити і об’єктивно

оцінити рівень розвитку просторового мислення учнів, формуючий
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в процесі навчання. Основні показники розвитку просторового мис&

лення:

– успішність створення просторового образу, адекватне графіч&

не зображення;

– типи оперування образом;

– широта оперування і повнота образу, тобто відображення в ньо&

му різних характеристик (форми, величини, просторового розміщен&

ня, протяжність);

– діагностика логічного мислення. Виконання логічних опера&

цій над геометричними об’єктами, для виявлення умінь виконання

основних логічних операцій над геометричними фігурами (аналогії,

класифікації, побудова, закономірності) дозволяє виявити індиві&

дуально&психологічні відмінності в оволодінні логічними операція&

ми з геометричними об’єктами;

– діагностика уяви, яке є центральною ланкою творчих здіб&

ностей. Уява поєднує всі пізнавальні процеси, а саме зорові&образні

сприйняття реальних предметів і трансформує їх в пам’ять. Уява ви&

конує роль головного інструменту розумового пошуку, перш за все,

на створення нових моделей;

– діагностика пам’яті, на виявлення образної і вербально&логіч&

ної пам’яті, що дало можливість виявити який вид пам’яті переважає;

– діагностика творчого мислення, що дає можливість дослідити

творчі можливості, здібності і творчий потенціал дітей молодшого

віку. 

Отже, дослідження просторового мислення молодшого школяра

та комплексне вивчення пізнавальних процесів сприятиме вирі&

шенню проблеми творчої самореалізації учнів, допоможе їм вірно

зорієнтуватися у виборі майбутньої професійної діяльності. 
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Актуальність даної теми обумовлена інтересом, який виникає

при порівнянні психологічних характеристик людей і виявлені своє&

рідних особливостей роботи їх психіки. Особливе зацікавлення

викликає аналіз психологічних особливостей самооцінки у людей

з особливими потребами. Відомо, що у людей з особливими потре&

бами, внаслідок наявності вад здоров’я і фізичних обмежень, виникає

почуття неповноцінності, низький рівень самооцінки себе і своїх

можливостей, свого майбутнього життя. Такі люди відчувають, що

поступаються у чомусь іншим, що вони недосконалі і відрізняють&

ся від інших людей наявністю серйозного фізичного дефекту. Важ&

ливим чинником такого ставлення до себе є розуміння обмеженості

можливостей досягти протягом життя значного успіху, домогтись ви&

соких результатів у різних сферах діяльності, самореалізувати себе,

у порівнянні з людьми, що не зазнали серйозних ушкоджень здо&

ров’я та вад розвитку. 

На даний час, особливо важливим є здобуття вищої освіти для

молоді з особливими потребами, які внаслідок певних вад розвитку

і фізичних обмежень не можуть повноцінно функціонувати у су&

спільстві і задовольняти свої потреби. Обмеженість можливостей,

наявність фізичних вад — усе це призводить до встановлення у моло&

дих інвалідів низького рівня самооцінки, виникнення почуття дру&

горядності, неповноцінності. Факт вступу до вищого навчального

закладу може здійснювати позитивний ефект на зростання самооцін&

ки молодих інвалідів, даючи можливість самореалізації, засвоєння

нових знань, досягнення нових етапів розвитку. Нова ситуація, що

склалася сприяє особистісному самоствердженню молодого інваліда. 

Протягом багатьох років державна підтримка дітей і молоді з вадами

розвитку зводилася лише до певного, їх матеріального забезпечення
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(пенсійні виплати), надання медичних послуг (діагностика, ліку&

вання) тощо. 

Сьогодні ситуація фактично не змінилася. Головною проблемою,

яка потребує негайного вирішення, є подолання соціальної ізоляції

інвалідів, обмеженості в можливостях їх спілкування, організація їх

дозвілля, навчання, пошуку заробітку. Діти&інваліди та молоді інва&

ліди потребують не тільки матеріальної підтримки та заходів медич&

ної, професійної, соціально&побутової реабілітації, а й створення

належних умов для реалізації власних здібностей, розвитку особис&

тісних рис і задоволення потреб у соціальному, моральному і духов&

ному самовдосконаленні. 

Отже, щоб істотно підвищити рівні самооцінки і домагань у мо&

лоді з особливими потребами з низькою самооцінкою, необхідно

забезпечити їм реальний успіх у певній діяльності. Потрібно менше

принижувати, недооцінювати можливості молодої людини, більше

хвалити, причому не порівнювати її з іншими, а тільки з нею самою,

оцінюючи поліпшення її власних результатів. Не потрібно фіксува&

ти увагу на невдачах, а при досягненні успіхів обов’язково хвалити.

Щиро цікавитись її справами, вірити в її успіх. Тепле емоційне

ставлення, довірливий контакт, підкреслення важливості і цінності

можуть сприяти підвищенню самооцінки молодої людини. 

Самооцінка є найважливішим компонентом цілісної самосвідо&

мості особистості і виступає необхідною умовою гармонічних від&

носин людини як із самою собою, так і з іншими людьми, з якими

вона вступає в спілкування і взаємодію. Неадекватна самооцінка

є причиною виникнення багатьох внутрішньо особистісних і міжо&

собистісних конфліктів, вона стає серйозним фактором ускладнення

особистісного розвитку людини. Проблема формування адекватної

самооцінки набуває великого значення у зв’язку з її важливістю для

формування «Я&концепції», яка складає ядро особистості, і слугує

неповторною системою уявлень людини про саму себе, на основі

якої вона будує взаємодію з іншими людьми, здійснює регуляцію

своєї поведінки і діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ ТАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ДО ДІЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 

У СЛУХАЧІВ ВНЗ МВС

Шаповалов Борис Борисович, 
професор Академії управління МВС, канд. психол. наук

В умовах зростаючої агресивності злочинних проявів підвищу&

ється значення компетентності дій працівників правоохоронних

органів в екстремальних умовах, пов’язаних з протидією правопо&

рушникам. Дедалі стає більш зрозумілим, що для припинення аг&

ресії та постановки ситуації під контроль недостатньо засвоїти лише

декілька прийомів з технічного арсеналу того чи іншого виду бойово&

го мистецтва. Окрім технічної компетентності (до якої відноситься

якісне виконання технічних дій), особа, яка готується до професій&

ної боротьби із злочинністю повинна мати високий рівень компе&

тентності у питаннях загальної фізичної підготовки, тактики, стра&

тегії, психології філософії. 

Отже, ВНЗ МВС мають формувати у курсантів та слухачів ком&

петентність до дій в екстремальних ситуаціях взагалі та тактичну

компетентність зокрема. В Академії управління МВС процес фор&

мування тактичної компетенції у слухачів відбувається, зокрема,

під час вивчення предмету «Основи протистояння правопорушни&

кам в екстремальних умовах». 

Наш багаторічний педагогічний досвід свідчить, що в ідеалі так&

тику дій в екстремальних умовах необхідно будувати, враховуючи

індивідуальні особливості кожного слухача: хтось віддає перевагу ата&

куючим діям, а інший будує сутичку від оборони. Тобто в узагальне&

ному вигляді можна сказати, що психологія слухача повинна визна&

чати тактику його дій, а вже під тактику необхідно відпрацьовувати

ті чи інші технічні дії. 

Водночас, слід зазначати, що не завжди вдається будувати робо&

ту з кожним слухачем індивідуально. У такому випадку необхідно

озброїти слухачів загальними знаннями з галузі тактики дій в екст&

ремальних умовах. 

Необхідно також враховувати специфіку діяльності категорії пра&

воохоронців, підготовка яких здійснюється у навчальному закладі.

Так, тактика дій в екстремальних умовах особистого охоронця, бійця

підрозділу спеціального призначення МВС та дільничного інспектора
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повинна бути різною. Проте всі вони мати ґрунтовні знання із за&

гальної тактики поведінки в умовах нападу правопорушника. 

Формування тактичної компетентності слухачів, зокрема, при

вивченні навчальної дисципліни «Основи протистояння правопо&

рушникам в екстремальних умовах» відбувається під час тактичної

підготовки. Тактична підготовка — це підготовка особи до реаліза&

ції технічних дій протидії супернику найбільш ефективним чином. 

Тактична підготовка в загальному вигляді може бути розглянута

як система, яка складається з таких конструктів: тактична підготов!
ка до поведінки особи в цілому в ситуації (сутичці, двобою) та тактична
підготовка до проведення конкретних технічних дій (наприклад, так&

тика, проведення кидка, удару тощо). 

Слід розуміти, що тактику дій працівника в першу чергу визна&

чають правові норми, в яких закріплені тактичні принципи. Пору&

шення вимог правових норм у ряді випадків призводить до недос&

татньої захищеності працівника, а в інших випадках до притягнення

до відповідальності за перевищення повноважень. 

До тактичної компетентності фахівця слід віднести вміння оці&

нювати співвідношення сил та засобів суперників, вміння обирати

правильну позицію та дистанцію, використовувати укриття, прово&

дити координовані дії, вміння застосовувати зв’язок та вести діалог

з суперником. 

До речі, виховання тактичної компетентності як частини загаль&

ної компетентності дій в екстремальних умовах необхідні не лише

майбутнім правоохоронцям, але й представникам інших професій,

де виконання професійних обов’язків пов’язано з ризиком для жит&

тя або здоров’я: журналістам, юристам тощо. 
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ДАВНЬОГРЕЦЬКА ГІМНАЗІЯ 
ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО ВПЛИВУ НА СУЧАСНІ

ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО5МОРАЛЬНИХ
ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

Іванченко Валентин Васильович  
ст. викладач кафедри педагогіки та психології
Київського національного економічного університету 
імені Вадима Гетьмана
03057, м. Київ, пр. Перемоги, 54 / 1, тел.: (044) 459!61!05

Історично склалося, що саме давньогрецькі поліси першими за&

початкували норми, які формували свідомість молоді, а еллінська

школа почала звертати велику увагу не лише на фізичний розвиток

учнів, але й на засвоєння ними складного морального кодексу, що

мав стати обов’язковим наслідуванням для вільного громадянина.

Якщо за часи гомерівської епохи набуває значення розумова освіта,

то вже у V ст. до н. е. починає складатися ідеал «калокагатії», що

включав процес гармонійного розвитку духовно&моральних і тілес&

них сил особистості, внутрішньої та зовнішньої краси, монолітнос&

ті доброти, бадьорості, здоров’я і радості, який прагнула наслідува&

ти молодь. 

В непростих сучасних умовах витоки «калокагатії» не втрачають

актуальності, і мають фактичну значущість для формування духов&

но&морального простору вітчизняної гімназії, її виховних заходів. 

Українська держава, відводячи особливе місце в структурі серед&

ніх навчальних закладів гімназіям, де на основі поглибленого вивчен&

ня гуманітарних дисциплін «створюються умови для розвитку здіб&

ностей, обдарувань і талантів дітей» [3, с. 36], багато в чому повинна

завдячувати досвідові давніх греків, а передусім в освіті. 

Недарма, ми і сьогодні користуємося не лише давньогрецькою

освітянською термінологією, а й набутим полісами досвідом у нав&

чанні та вихованні. 

Серед науковців, які досліджували еллінський освітянський

досвід, доцільно відзначити А. Тихова з його працею «Освіта і нау&

ка у давніх греків і римлян» (1891 р.). Цікавою представляється і ро&

бота В. Бузескула «Шкільна справа у давніх греків за новими дже&

релами» (1918 р.), у якій містяться відомості з історії грецької гімназії.

В «Нарисах з історії античної педагогіки» Г. Жураковського (1940 р.)
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розглянуто умови формування античної освіти, її етапи та фактори

впливу на освітній простір Еллади. Відомий сучасний історик Т. Бла&

ватська у своїй праці «Із історії грецької інтелігенції елліністичного

часу» (1983 р.) присвячує один з розділів розгляду особливостей робо&

ти представників давньогрецької шкільної освіти, зокрема в гімназіях. 

Аналіз подібних досліджень дозволяє стверджувати, що ще

у XI–IX ст. до н. е., у часи формування республік&полісів з колек&

тивними, аристократичними або демократичними формами правлін&

ня, де домінували принципи полісної автаркії та автономії, відкри&

валися широкі можливості для виникнення прошарку спеціалістів

інтелігентного профілю. Особливе місце серед них належало вчите&

лям, що сприяло вищим досягненням педагогіки еллінів. Відомий

дослідник В. Ієгер справедливо пов’язує це із цілковито новим ро&

зумінням положення індивіда в суспільстві [5]. 

Сформований на межі V ст. до н. е. ідеал «калокагатії» сприяв

формуванню грецьких шкіл, виховання в яких слугувало стимулом

до діяльності, сприяло виявленням власного «Я» та наслідуванню

живого зразка. 

Майже кожен із афінських мислителів пропонував свій проект

системи освіти, акцентуючи увагу на традиційному завданні — ви&

ховати громадянина, корисного як для демократичної, так і для олі&

гархічної рабовласницької республіки. Того ж, хто опановував загаль&

ноосвітні предмети і дотримувався обов’язкових духовно&моральних

норм, називали «найкращим громадянином» [2, с. 56–57]. 

На межі IV&III ст. до н. е., за свідченнями наукових джерел, вини&

кають гімназії, що стали не лише місцем навчання юнаків, але й слу&

гували центрами розумового життя кожного полісу. Грецькі республі&

ки ретельно піклувалися про них, зміцнюючи науковий та моральний

потенціал і авторитет. Управляли ними спеціальні посадові особи —

гімнасіархи, з кола найбагатших та найавторитетніших осіб. 

Сам термін «гімназія» (від гр. — gymnasion) означає «середній

загальноосвітній навчальний заклад в деяких зарубіжних країнах

і у дореволюційній Росії» [4, с. 135]. 

Пройшовши шлях Візантійського випробування, запроваджен&

ня в Російській та Австро&Угорській імперії, гімназія укорінилася

і на теренах незалежної України. Не даремно, морально&духовна ви&

хованість підростаючого покоління, на думку відомого українського

психолога, академіка І. Д. Беха «є пріоритетною метою всієї освіт&

ньої системи» [1, с. 18]. 
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Таким чином, актуалізація даної проблематики дає можливість

сприяти піднесенню сучасної української гімназії в контексті

відновлення духовного єства нашого народу, протидії бездуховності

та аморальності. 
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Вивчення і аналіз соціально&психологічних особливостей проф&

орієнтаційної роботи зі студентами — інвалідами, розробка програми

психологічної допомоги — одна з актуальних проблем вищої школи. 

Внаслідок збільшення кількості інвалідів і відстороненість їх від

світу, непотрібність на ринку праці, соціальна ізоляція, не дають

можливості формувати у них активну життєву позицію. Не складаєть&

ся позитивна самооцінка. У більшості не формується стійкої довіри

до світу. В зв’язку з цим інваліди продовжують сприймають оточен&

ня як вороже. 

Для студентів з особливими потребами потрібно зробити пере&

будову особистості. Перебудову споживацько&мотиваційної сфери,

формування нового рівня самосвідомості, нових зв’язків з соціаль&

ним оточенням. 
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Студентський вік — етап формування самосвідомості і власно&

го світогляду, прийняття відповідальних рішень, людської близь&

кості, коли цінності дружби, любові є першорядними. 

Відповідаючи самому собі на питання «хто я?», «який я?», «до

чого я прагну?», молода людина формує: 1) самосвідомість; 2) влас&

ний світогляд; 3) прагне самоствердити свою самостійність та ори&

гінальність. 

Існують різні вікові теорії психологічного розвитку в періоді

юності. Уявлення про розвиток особистості складалися в науці під

впливом великої кількості різноманітних теорій. Головним в юнаць&

кому віці є формування ідентичності, створення власного «Я».

Тільки максимально усвідомлюючи себе, своє особисте «Я», люди&

на здатна проявити свою індивідуальність, в такому випадку люди&

на відчуває себе вільною і щасливою бо знайшла відповідь на проб&

лему людського існування. 

Потреба в безпеці та захисті значно впливає на вибір професії. Пе&

ріод вибору професії для молодої людини — це період коли молоді

люди намагаються розібратися та визначитись в своїх потребах,

інтересах, здібностях, цінностях та можливостях. Зазвичай до 25 ро&

ків молоді люди підбирають роботу, яка їм підходить. Найбільш

важливими мотивами вибору ними професії є: практичні роздуми,

батьківські установки, бажання реалізувати свої здібності, інтерес

до професії, її престижність та орієнтація на систему цінностей

особистості, яка є дуже динамічною з віком. Якщо вибрана профе&

сія співпадає з «Я&концепцією» особистості, то данна особистість

добивається самоактуалізації. Професіональна «Я&концепція» — це

уявлення особистості про себе, як про професіонала. 

Життєвий план — явище одночасно соціального та етичного по&

рядку, тобто, ким бути (професійне самовизначення) та яким бути

(моральне самовизначення). 

Вибір професії — складний та довгий процес, під час якого іс&

нує певна небезпека. Наприклад: відкладання у часі професійного

самовизначення у зв’язку з відсутністю стійких інтересів. 

Вибір професії відображає певний рівень особистісних домагань.

Він включає оцінку своїх об’єктивних можливостей (людині, яка

у дитинстві не вчилася музиці, важко поступити в консерваторію)

та оцінку своїх здібностей. На старшокласника впливає суб’єктивний

рівень вимог, які пред’являються ним до професії, він часто зави&

щений. Найчастіше це стимулює людину до подолання труднощів.
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Гірше, якщо рівень запитів занижений, і юнак ні до чого не спря&

мований. 

Підготовка молоді до праці і вибір професії — важлива державна

справа. Необхідно забезпечити зв’язок загального та трудового ви&

ховання, організувати участь старшокласників у суспільно корис&

ній праці, забезпечуючи свідомий вибір професійної підготовки. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА 
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПСИХОЛОГА

Лавриненко Денис Гійович, 
асистент кафедри педагогіки та психології
Київського національного економічного університету 
імені Вадима Гетьмана
e!mail: lavrinen@gmail.com

Беззаперечно, що кожний студент, а в майбутньому й фахівець,

обов’язково повинен володіти відповідними знаннями, вміннями

і навичками стосовно проведення дослідницької роботи. 

Оцінювання і дослідження є невід’ємними частинами навчально&

го, наукового й виробничого процесів. Вони являють собою засоби,

що дозволяють гарантувати максимально високу якість будь&якої

діяльності. Компетентність в питаннях оцінювання і досліджень,

а також уміння усвідомлено користуватися їх результатами, вимагає

витрат часу і глибокого розуміння сутності розповсюджених у цих

областях методів. Проте, варто розрізняти оцінювання і досліджен&

ня, незважаючи на те що вони мають багато спільного. Наприклад,

у навчальних закладах в рамках курсового проекту студенти можуть

підготувати серію робіт, за якими вони будуть оцінюватися. Ґрунту&

ючись на оцінці, викладачі і самі студенти вирішують, чи є прогрес

і чи варто продовжувати навчання. Дослідження ж, у свою чергу, біль&

ше орієнтовано на теорію, обмежено рамками визначеної дисциплі&

ни, і тому вимагає більшої строгості при проведенні. Воно частіше дає

результати, що не можуть мати негайного застосування. Досліджен&

ня вимагає більшої винахідливості в умовах строгого і точного вико&

нання плану, і більше концентрується на поясненні та прогнозуванні

явищ. Наприклад, психологи можуть проводити дослідження, щоб

оцінити, який з декількох методів теорії дає кращий результат сто&

совно вибірки клієнтів, які мають однакову проблему. 
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Відтак, практично все, що ми знаємо і розуміємо в рамках конк&

ретної теорії, спочатку ґрунтувалося на процесі систематичного на&

укового дослідження. Вважалося, що практики і дослідники займа&

ються вирішенням тих самих проблем, але підходять до них

по&різному. Насправді ж, одна з домінуючих моделей ефективної

практики — це модель, у якій дослідник і фахівець працюють разом.

Негативне ставлення окремих практиків до дослідницької роботи

пов’язано з низкою факторів, основні з яких наступні: недолік знань

про методи дослідження; відсутність чіткого розуміння цілей і задач

тих програм, по яких вони працюють; недостатнє розуміння значен&

ня досліджень у плануванні ефективних процедур; острах одержати

негативний результат; відсутність підтримки з боку колег і сімї; не&

достатня фінансова підтримка; несхильність і обмежені здібності

до проведення дослідницьких робіт. 

Крім того, ефективне дослідження не можливо провести, не орі&

єнтуючись у послідовності його виконання. Отже, виділимо стадії

проведення дослідження: 1) Ідентифікація питання / питань, що під&

лягають дослідженню; 2) Вироблення плану дослідження; 3) Визна&

чення методів, що забезпечують достовірність результатів, і вибір

вимірюваних величин; 4) Одержання даних; 5) Аналіз результатів

дослідження; 6) Інтерпретація та висновки. 

Будь&яке емпіричне дослідження, що спрямоване на здобуття

наукових знань повинно мати наступні характеристики: усвідомлена,

чітко визначена мета дослідження; обумовлені засоби дослідження

(методологічні принципи, методи, методики); умови дослідження, що

є мінімально залежними від ситуації та особистості дослідника; ре&

зультат, незалежний щодо простору, часу, особистісних характерис&

тик та орієнтований на підтвердження чи спростування гіпотези. 

У кожній конкретній дослідницькій ситуації важливо правильно

підібрати метод або серію методів дослідження. Вибір дослідниць&

ких методів визначається задачами, що намагаються вирішити до&

слідники, їх суб’єктивними перевагами і кількістю часу, яким вони

володіють. Методи повинні бути підпорядковані задачам досліджен&

ня, а не навпаки. Задача дослідження визначає контекст, у якому

починається розробка методу. 

Можна визначити наступні методи дослідження у сфері психо&

логічної допомоги людям: історичні методи; описові методи; дослі&

дження випадків; порівняльні дослідження / кореляційні; експери&

ментальні методи. Окремо виділяються статистичні методи, що
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носять інструментальний характер. Тому важливо чітко розмежовува&

ти дослідження і статистику. Статистичні методи часто використову&

ються для порівняння результатів, отриманих у різних дослідженнях,

а також в якості отримання кількісних показників при звітності. 

Проте, значна частина досліджень не дає результатів, що можна

спроектувати на практику. Велика кількість досліджень не забезпе&

чує достатньої широти огляду, концентруючись на дрібних деталях.

Тому, через обмежені фінансові та інші можливості, зусилля дослід&

ників повинні бути спрямовані на ті дослідження, що з більшою

імовірністю знайдуть застосування у практиці. Один зі способів

визначити практичну спрямованість дослідження у сфері психоло&

гічної допомоги людям полягає в тому, щоб особливо виділити робо&

ти, спрямовані на виявлення причин звертання людей по допомогу. 

Отже, відмітимо, що: фундаментальні дослідження доцільно

проводити стосовно актуальних і малодосліджених проблем; дослі&

дження виступає детермінантою розвитку та динаміки теорії і прак&

тики; результати досліджень дозволяють фіксувати динаміку змін. 

ТРЕНІНГ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ У СІМЕЙНОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ 

Солодчук Світлана Євгенівна
Молодший науковий співробітник Інституту психології імені
Г. С. Костюка АПН України
м. Київ, вул. Паньківська, 2, кім. 1, тел:(096)975!36!76
e!mail: svitlana_info@ukr.net

У науковій літературі тренінг розглядається як багатофункціо&

нальний метод психологічного впливу на людину з метою навчання,

розвитку професійно важливих якостей і властивостей, особистісних

характеристик [1–6]. До основних функцій тренінгу належать: пе&

ретворювальна, коригуюча, профілактична й адаптаційна [6].
Тренінгова форма навчання істотно відрізняються від традиційних

методів навчання (лекції, семінари тощо), які спрямовані, у першу

чергу, на пасивну передачу знань. Тренінг дозволяє не лише надати

знання, а й відпрацювати вміння і навички, необхідні для забезпе&

чення ефективної діяльності. На результативність використання

тренінгових форм навчання вказується у роботах О. Ф. Бондарен&

ка, Ю. М. Ємельянова, Ю. М. Жукова, Г. А. Ковальова, Л. А. Пет&

ровської, Т. С. Яценко та інших [1; 3; 4; 6]. 
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Проаналізувавши методологічні основи побудови тренінгових

програм [1–6], нами був розроблений «Тренінг ефективної комуніка&

тивної взаємодії у сімейному консультуванні». Метою даного тренінгу

є оптимізація комунікативної взаємодії психолога&консультанта з клі&

єнтом(&ами) у процесі сімейного консультування. Цільовою гру&

пою можуть бути студенти&психологи та практичні психологи, що

мають навички індивідуального консультування. 

У ході тренінгових занять усі учасники навчального процесу

взаємодіють одне з одним, обмінюються інформацією, спільно шу&

кають шляхи розв’язання проблем. Це створює умови для розвитку

інтерактивних навичок та умінь в самому процесі навчання, під час

якого учасники тренінгу отримують практику ефективної взаємо&

дії. Тому застосування саме тренінгової форми навчання для опти&

мізації комунікативної взаємодії є особливо корисним. 

Вибір тренінгової форми навчання зумовив застосування ак&

тивних й інтерактивних методів навчання: міні&лекції, групові дис&

кусії, мозкові штурми, індивідуальні рефлексивні завдання, методи

аналізу конкретних ситуацій, рольові ігри, метод роботи в малих

групах, виконання проектів тощо. 

Щоб задіяти учасників заняття до виконання різних завдань,

підтримати їх активність, забезпечити початок і кінець заняття ви&

користано організаційно&спрямовуючі інтерактивні техніки, серед

яких: організаційно&підготовчі техніки, вивчення очікувань учасників

заняття щодо тренінгу, спільна розробка правил групової роботи,

«криголами» тощо. 

Варто вказати, що успішність занять залежить від того, наскіль&

ки реалізуються основні принципи тренінгової роботи [2]:

1. Принцип активності учасників. 

2. Принцип дослідницької, творчої позиції учасників. 

3. Принцип об’єктивації поведінки. 

4. Принцип оптимізації пізнавальних процесів. 

5. Принцип партнерського (суб’єкт&суб’єктного) спілкування. 

За своєю структурою кожне тренінгове заняття складається із

вступної, основної та завершальної частин [5]. 

За змістом тренінг містить наступні розділи:

1. Комунікативна взаємодія у сімейному консультуванні. 

2. Суб’єкти комунікативної взаємодії у сімейному консультуванні. 

3. Інструменти та стилі комунікативної взаємодії у сімейному кон&

сультуванні. 
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Основний зміст програми тренінгу становлять:

– теоретичні основи комунікативної взаємодії у системі «пси&

холог&консультант — клієнт» у процесі сімейного консультування;

– соціально&психологічні характеристики суб’єктів комуніка&

тивної взаємодії: індивідуально&особистісні та професійні характе&

ристики психолога&консультанта, що є основою його комунікатив&

ної компетентності, та індивідуально&особистісні характеристики

клієнтів сімейної консультації;

– інструментально&стильові аспекти комунікативної взаємодії

у сімейному консультуванні: техніки організації комунікативної

взаємодії, стилі взаємодії психолога&консультанта і клієнта(ів). 

Щодо необхідного для проведення тренінгу часу, то наш досвід

свідчить, що тривалість тренінгу можна варіювати від 18 до 40 годин.

Ми рекомендуємо проводити його інтенсивно, протягом трьох —

п’яти днів, по 6–8 годин щодня. 

Застосування наведеної технології «Тренінг ефективної комуні&

кативної взаємодії у сімейному консультуванні» може сприяти під&

вищенню результативності сімейного консультування. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ 

КАТАСТРОФЫ

Ковальчук Наталия Дмитриевна
кафедра гуманитарных дисциплин, глобалистики и социальных 
коммуникаций университета «Украина»

Конец тысячелетия стимулирует подведение итогов всей пред&

шествующей истории. Впечатляющие достижения научно техни&

ческой революции особенно в развитых странах, по выражению

В. Гейзенберга, являются всего лишь средством сделать ад более

комфортным для проживания, поскольку техника решает проблемы

которые сама же и создает. И среди этих проблем на первый план

выдвигается проблема антропологического кризиса человека име&

ющая планетарные масштаб. Тот термин обозначает суммарный

результат всех негативный последствий человеческой деятельности

в сфере овладения природой и общественным развитием. 

Для решения проблемы антропологического кризиса человека

необходима прежде всего осознать негативные последствия воздейст&

вия человека на природу, социум и культуру. Научно технический

прогресс обернулся техническим кризисом, последствия которого

трудно прогнозировать. Мощное развитие науки породило угрозу тер&

моядерной войны. Крах в середине второй половины ХХ века «пре&

ступных государств» (К. Ясперс) превратил в норму геноцид и крова&

вый террор по отношению к собственным гражданам и тем самым был

нанесен наиболее чувствительный удар человеческой экзистенции. 

В последней четверти ХХ столетия усилилась концентрация вред&

ных влияний в социальной психологии таким образом, что терро&

ризм, национализм, расизм, эротизм и прочие приобретают демо&

ническую окраску. 

Неограниченный прогресс потребления материальных благ ве&

дет людей в конце концов к «потреблению» самих себя, поскольку

односторонний культ материально потребительских ценностей из&

вращает духовную природу человека и её человеческие качества. Он

приводит к экзистенциальной катастрофе, утраты смысла жизни,

возрастанию числа самоубийств, наркомании. Такой культ потре&

бительства ведет к «принципу свиньи», требованию увеличить все&

го материально полезного. 
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Современная история, как предполагает Г. Парсонс, ставит новый

эксперимент. Впервые появляется возможность накормить большую

часть человечества или даже уничтожить голод как социальное зло.

Это и позволяло экспериментально решить вопрос: ведёт ли удовле&

творение материальных потребностей людей к их счастью? Соотве&

тственно новый импульс получает и исследование духовности. 

Духовность — не тождественна духовной жизни общества. Она

выступает как способ самоусовершенствования и самостроительства

личности. Духовность всегда предполагает выбор личности своего

духовного пути, своего образа, своей судьбы, то есть встречи с са&

мим собой.

Способность представлять свой народ, своё время, национальную

культуру и социум есть у всех. Но в наибольшей степени реализует&

ся через личность и её духовное развитие. Вот почему, в обществен&

ном сознании утверждается мысль, что личность не единичное, но

монадное образование, ибо она может репрезентовать всю вселен&

ную. С нарастанием плотности социальных связей ХХ века эффект

монадности стал достоянием не только вождей и пророков (как это

было в прошлом), но и многих людей. 

В ценностном сознании ХХ века такие монадные личности как

Махатма Ганди и М. Л. Кинг, Я. Корчак и мать Мария, А. Д. Сахаров

и А. И. Солженицын значат значительно больше чем самые массовые

политические партии. Сама личность в её монадном осуществле&

ния приобретают функции автопортрета человеческой общности. 

Таким образом, никакие блага научно&технической революции

не могут освободить человека от ответственности за свои действия

перед природой обществом и самим собой. 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ АЛЬТРУЇЗМУ ЯК ЗАСІБ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНКЛЮЗІЙ

Пасічняк Руслана Федорівна
Кафедра психології ВНЗ 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
02232, Київ, вул. Милославська, 17 А, тел.: (044) 532!81!95 д. 
e!mail: rusl2@voliacable.com

Проблема інтеграції людей з особливими потребами в освітнє се&

редовище полягає не лише в розробці правових, методичних та техніч&

них аспектів інклюзії, але й організації спеціальних просвітницьких
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заходів серед інших представників студентської молоді, спрямова&

них на формування у них мотивів соціальної підтримки інвалідів та

засвоєння відповідних моделей поведінки. 

Розв’язання цього аспекту названої проблеми вимагає вивчення

механізмів виникнення та прояву альтруїстичної поведінки. В пси&

хології виділилось три теоретичних підходи до пояснення такого роду

соціальної активності особистості. 

З точки зору теорії соціального обміну надання допомоги та

підтримки іншим є замаскованим егоїзмом, оскільки в основі будь&

якої людської взаємодії лежать своєрідні угоди, основними мотива&

ми яких є збільшення «вигод» та зменшення «витрат» (налагодження

соціальних зв’язків, підвищення соціальної пристосованості, змен&

шення почуття провини, одержання соціального схвалення, підви&

щення поваги та самоповаги і тому под.). Теорія соціальних норм

відносить альтруїстичну поведінку до категорії нормативної. При

цьому на основі норми взаємності люди відповідають підтримкою

на підтримку, а отже, можуть розраховувати на неї як на відповідь

(«взаємний альтруїзм»), а на основі норми соціальної відповідаль&

ності вони проявляють істинний альтруїзм. Еволюційна теорія ба&

чить потенційні можливості альтруїстичної поведінки людини ли&

ше стосовно близьких людей («свого роду»), своєї групи, а саму цю

поведінку інтерпретує як прояв так званого внутрішньогрупового

фаворитизму. 

Всі три теорії, не дивлячись на їх явні недоліки, працюють на

трьох взаємодоповнюючих рівнях пояснення (Д. Майєрс) і дають

підстави для узагальнення мотивів альтруїстичної поведінки. 

Першим кроком на шляху до соціалізації альтруїзму є протидія

моральній ексклюзії — виключенню певних осіб з поля надання со&

ціальної підтримки. Моральна інклюзія передбачає розширення ко&

ла людей, чиє благополуччя залежить від нас, руйнування меж між

«ми» та «вони», розвиток здатності сприймати соціальну різнома&

нітність. 

В цьому контексті велике значення має просвітницька діяльність

серед студентів, спрямована на розширення їх знань про інвалід&

ність, набуття досвіду проведення різноманітних заходів з інваліда&

ми. Передовий досвід втілення такого напрямку роботи показує,

що залучені до цих заходів студенти продовжували підтримувати

свої стосунки не лише з дітьми&інвалідами, але й їхніми батьками

(О. І. Ферапонтова). 
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Соціалізація просоціальної поведінки, спрямованої на надання

підтримки особам з обмеженими можливостями, має також ґрунту&

ватися на забезпеченні в суспільстві (через ЗМІ, інші інститути та

агенти соціалізації) можливостей сприйняття моделей такої поведін&

ки. Дослідження соціальних психологів засвідчують, що просоціальні

моделі в засобах масової інформації здатні навчити альтруїстичній

поведінці, оскільки люди, які спостерігають за такими прикладами

стають більш схильними до співробітництва, до надання допомоги

і, навіть, здатними більш точно визначати свої власні почуття. 

Важливо також підкреслити, що стимулювання альтруїстичної

поведінки з допомогою винагород чи погроз зменшує внутрішню

мотивацію до такої діяльності. Якщо винагорода за альтруїстичні

вчинки незначна або ж взагалі відсутня, то люди схильні пояснюва&

ти їх власними альтруїстичними мотивами, а отже з більшим бажан&

ням будуть надавати цю допомогу. 

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ
ВМІНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ ЯК СКЛАДОВОЇ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 

Панченко Т. Л.
Кафедра соціальної роботи Білоцерківського інституту 
економіки та управління Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна»
09100, Київська область, м. Біла Церква, 2!й Комсомольський пров., 42,
тел.: (0!45) 33!23!71. e!mail: tanyushap57@mail.ru

Збільшення частки самостійної роботи студентів, відповідно до ви&

мог Болонського процесу, вимагає відповідної реорганізації навчання

у вищій школі, розробки нових дидактичних підходів до організації

самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу. Однією

з центральних проблем цього процесу є формування психологічної

готовності студентів до такої системи навчання, яка вивела б їх на

рівень самостійного здобування знань під керівництвом викладачів. 

У структурі психологічної готовності до самостійної роботи

в процесі навчання ми виділяємо такі компоненти: мотиваційний

— вироблення відповідних мотивів і установок та прийняття їх

у якості стимулів поведінки й діяльності; когнітивний — засвоєння
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і сприйняття системи знань про самостійну навчальну діяльність та

методи її виконання; операційно&процесуальний — оволодіння сис&

темою практичних дій та вмінь, пов’язаних з виконанням самостій&

ної роботи; емоційно&вольовий — усвідомлення необхідності подо&

лання труднощів, підкорення своїх дій меті діяльності, позитивна

спрямованість студента на навчання. 

Згідно із завданнями констатувального експерименту нами було

проведено дослідження стану сформованості умінь і навичок вико&

нання самостійної роботи студентів з інвалідністю і здорових сту&

дентів в інтегрованих групах. 

При проведенні дослідно&експериментальної роботи використо&

вувалися різноманітні методи діагностики: спостереження; відвіду&

вання лекційних і семінарських занять з наступним аналізом роботи

студентів на заняттях; аналіз конспектів лекцій; анкетування; визна&

чення рівня умінь і навичок самостійної роботи студентів; оцінний

лист рейтингу студентів тощо. 

Аналіз самооцінки системи практичних дій та вмінь студентів,

спрямованих на виконання самостійної роботи показала, що біль&

шість студентів&інвалідів (46,7%) має тільки поняття про способи

виконання окремих видів самостійної роботи в процесі навчання;

у 31,1% опитаних є сформовані уміння виконання окремих видів

робіт; 8,9% респондентів не мають сформованих умінь і навиків са&

мостійної роботи. Тільки 13,3% респондентів зазначили, що вони

володіють добре сформованими уміннями і навиками виконання

більшості видів самостійних робіт, які є обов’язковими в процесі

навчання у вищому навчальному закладі. 

За допомогою спостереження були визначені проблеми і труд&

нощі, з якими стикаються студенти на заняттях. Більшість як здоро&

вих студентів, так і студентів з інвалідністю відчували значні труднощі

у сприйнятті теоретичного матеріалу на лекціях. 35,0% здорових

студентів і 39,3% студентів&інвалідів часто відволікалися і могли пов&

ністю концентрувати увагу на матеріалі, який викладається, тільки

протягом невеликого проміжку часу; 13, 9% здорових студентів і 14,4%

студентів з інвалідністю були захоплені власними думками, зрідка

дивилися на викладача і намагалися зрозуміти його; відповідно по

5,0% здорових студентів і студентів&інвалідів не виявляли зацікав&

леності змістом лекції (читали книгу, малювали на папері, дивили&

ся у вікно, виконували письмові завдання, не пов’язані із заняттям,

спілкувалися з товаришами тощо). 46,1% здорових студентів та 41,3%
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студентів з інвалідністю уважно слухали лектора, проте не завжди

встигали записувати матеріал за викладачем, просили повторити,

звертались до сусідів або дивилися у його конспект. Практично усі

студенти механічно фіксували промову лектора, конспект являв со&

бою суцільний текст записаний ручкою одного кольору. Тільки в ок&

ремих конспектах (31,6% конспектів здорових студентів і 33,5% —

студентів&інвалідів) відзначено виділення назв, визначень, частин

тексту ручкою іншого кольору. 

Метод аналізу конспектів показав, що по 21,5% студентів обох

груп не пишуть назву теми, план, список рекомендованої літерату&

ри, 69% студентів не виокремлювали головне у матеріалі лекції,

10% — робили дуже короткі записи лекційного матеріалу. 

Проведене анкетування дозволило з’ясувати, що 75% студентів

попередньо не готуються до лекції з метою відновлення раніше опра&

цьованого матеріалу, не вивчають додаткову літературу; 27% студентів

слухають на лекції переважно те, що їх цікавить, тобто увага студентів

має вибірковий характер; 98% опитаних студентів не проглядають

вдома записану лекцію, не розшифровують і не уточнюють записи. 

Відвідування семінарських занять показало, що у 67% опитаних

студентів&інвалідів повідомлення були непереконливими і бездока&

зовими, у 71% випадків у виступах таких студентів була відсутня

логіка викладу матеріалу. 

Опитування студентів з інвалідністю показало, що 57,8% респон&

дентів відчувають певні труднощі, які вони пов’язали як з недостат&

ністю шкільної підготовки, так і з особливостями організації навчаль&

ного процесу у вищих навчальних закладах. 69,8% опитаних не можуть

раціонально розподіляти час у процесі самостійної роботи; 58,9% —

відчувають труднощі у плануванні самостійної роботи, визначенні ме&

ти діяльності, знаходженні ефективних способів її досягнення. 

Спираючись на отримані результати, можна констатувати не&

достатній рівень сформованості умінь самостійної навчальної діяль&

ності і, відповідно, операційно&процесуальної готовності студентів

з інвалідністю до самостійної роботи у процесі навчання. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів зазначеної

проблеми і вимагає подальшої її розробки. Врахування розглянутих

аспектів психологічної готовності студентів&інвалідів до самостійної

роботи в процесі навчання є важливим для підвищення ефектив&

ності навчального процесу в цілому та рівня професійної підготов&

ки студентів. 
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Серед глобальних проблем людства, що найбільше турбують сві&

тову спільноту, на перший план виходить проблема розповсюдження

ВІЛ&інфекції. Значущість цієї проблеми зростає через те, що найбіль&

шого розповсюдження ВІЛ&інфекція набуває серед молоді. В такій

ситуації досить важливим є попередження ВІЛ&інфікування, про&

ведення активної просвітницької діяльності. Важливою складовою

профілактики є інформування молоді щодо цієї проблеми. 

Мета дослідження: вивчити ступінь обізнаності студентів щодо

проблеми поширення ВІЛ&інфекції, шляхів її розповсюдження,

наслідків та методів запобігання зараженню на ВІЛ&інфекцію. 

Дослідження проводилося методом анкетування. В опитуванні

взяли участь 48 респондентів — студентів віком від 17 до 22 років.

В анкету було вміщено три блоки запитань та варіанти відповідей

на них: «так», «ні», «не знаю». 

Результати дослідження. Перший блок запитань був спрямова&

ний на знання медичних аспектів ВІЛ&інфекції та СНІДу. Аналіз

отриманих даних свідчить про потребу впровадження спеціальних

медичних просвітницьких заходів у молодіжному середовищі. Так,

більшість респондентів помилково вважають, що ВІЛ&інфекція

і СНІД — одне й теж (77% — «так», 12% — «не знаю»). Про те, що

людський організм виробляє антитіла проти ВІЛ&інфекції знають

лише 6% опитаних. З цим пов’язане і незнання молоддю методів ді&

агностики ВІЛ&інфекції (64% — «не знаю»), а також стадій розвитку

та клінічних ознак СНІДу (майже 90% — «не знаю»). 9% респондентів

сподіваються дізнатися про інфікування людини ВІЛ за її зовніш&

нім виглядом. Треба зазначити, що переважна більшість респон&

дентів (81%) знає, що люди, інфіковані ВІЛ, можуть відчувати себе

добре протягом кількох років Не вважають, що СНІДом хворіють
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тільки гомосексуалісти 94% опитаних (2% — «так»). Те, що алко&

голь та наркотики збільшують ризик зараження ВІЛ вважають 62%

респондентів (21% — «ні», 17 — «не знаю»). 

Другий блок запитань був спрямований на аналіз рівня інформо&

ваності респондентів про шляхи передачі ВІЛ&інфекції. Виявлено

досить високий і адекватний рівень цієї поінформованості. Більшість

респондентів вибрали правильні відповіді з переліку запропонова&

них, тобто ВІЛ передається від людини до людини статевим шля&

хом (100% — «так»), інфікована мати може заразити свою дитину

(98% — «так», 2% — «ні»), можливо бути зараженим при здачі крові

(96% — «так», 4% — «ні»), ВІЛ передається при спільному користу&

ванні голками для ін’єкцій (96% — так, 4% — «не знаю»). Але були

й неправильні відповіді, коли серед шляхів передачі ВІЛ&інфекції

молодь називала такі: можливо бути зараженим при укусі комахи

(37% — «так», 44% — «ні», 19% — «не знаю»), можливо заразитися,

працюючи поряд з ВІЛ&інфікованим (23% — «так», 64% — «ні», 13% —

«не знаю»). 

Третій блок анкети вивчав обізнаність студентів щодо методів за&

побігання ВІЛ&інфекції. Слід відзначити, що проблему СНІДу оціни&

ли як важливу для себе більшість респондентів. 98% опитаних вва&

жають, що людина повинна захистити себе від СНІДу. Прикрим є той

факт, що кількість тих, хто визнає, що презерватив є абсолютною

гарантією безпеки становила 81%. Попередню бесіду з партнером

як частину безпечного сексу вважають за доцільне 42% респондентів

(23% — «ні», 15% — «не знаю»). Хибну думку щодо небезпечності

масажу та дотику виявило 29% (серед них 9% — «не знаю»), а також

ті, хто вважають використання протизаплідних пігулок засобом за&

побігання ВІЛ&інфекції (3% — «так», 15% — «не знаю»). 

Отже, за даними дослідження, студентська молодь добре поін&

формована про основні шляхи передачі ВІЛ та засоби його попере&

дження, має адекватне усвідомлення щодо небезпеки цієї інфекції.

Значно менше опитані поінформовані про симптоми та перебіг

захворювання, напрямки лікування СНІДу, тому спрямованість

інформаційно&просвітницької роботи по проблемі ВІЛ / СНІД пот&

ребує внесення певних коректив. 
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СТУДЕНТІВ5ІНВАЛІДІВ

Барна М. В.,
Тернопільський національний економічний університет

Згідно нової освітньої парадигми, суспільних та освітніх дефор&

мацій важливого значення набуває проблема реалізації осо&

бистісного ресурсу молоді. Особливої уваги вимагає така категорія,

як студенти&інваліди. Тому необхідність з’ясування психологічних

умов, необхідних для ефективного самозвершення своєї унікаль&

ності, є на сьогодні актуальним в умовах нової освітньої парадигми. 

Численні дослідження сучасних науковців (О. І. Купрєєва,

В. А. Скрипник, К. О. Фролова, А. І. Блощинский, К. О. Абульха&

нова&Славська, Н. Л. Кулик, В. І. Муляр, В. С. Мухіна, Л. М. Коган

та ін.) свідчать про те, що специфіку стратегій самореалізації мо&

лоді детермінують психологічні умови протікання процесу. Аналіз

наукових джерел дає підставу стверджувати, що до умов, які визна&

чають успіх самоздійснення студентів, відносять наступні: активна

життєва позиція, здатність до життєвої напруги; позитивне самостав&

лення, самоповага, адекватне самоприйняття, усвідомлення само&

цінності, власної гідності та цінності власного життя; особистісна

рефлексія; індивідуалізація; відповідальність і свобода; творчість;

здобуття освіти; продуктивне використання часу, здатність до транс&

пективи; соціальна адаптованість; відповідність вчинків людини її

внутрішнім нахилам; натхнення, ініціатива; динамічна, функціональ&

на єдність образу світу особистості і образу «Я» (адекватне розуміння

свого місця в світі); включення в інтегроване середовище; створен&

ня сприятливого психологічного клімату в сім’ї; віра в особистість,

у вищі істини, у краще майбутнє, у власні сили; високий рівень роз&

витку волі. 

Справжня віра в особистість — це впевненість в тому, що в кож&

ній людині є внутрішній унікальний потенціал, який може бути звер&

шений у світі через індивідуальну стратегію самореалізації. Віра

в людину, в самого себе породжує непереможну енергію динаміки

життя. І єдине, що може перешкодити цій динаміці здійснитися

в реальності, — це страх, нерішучість, тривожність, невпевненість

у власних силах. Обставини, які б вони не були конструктивні чи
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деструктивні, як би вони не були спрямовані на те, щоб зламати

людину, є лише приводом для того, щоб відкрилась внутрішня сила

особистості. 

Віра у реальність розкриття свого ресурсу та реалізації сутнісних

сил (здібностей, нахилів, талантів) — це той підставовий рушій, кот&

рий спонукає людину до активних дій, які, в свою чергу, приносять

очікуваний результат. Віра дає стимул до активного пошуку і вико&

ристання будь&якої реальної можливості для дії, що є важливим для

становлення ефективної стратегії молодої особи. А для такої кате&

горії молоді, як студенти з інвалідністю, важлива не тільки власна

переконаність в успіху, але й віра оточення в них, у те, що вони мо&

жуть зробити щось, про що мріють чи що поставили собі за мету.

Тут слід говорити про визначальний вплив найближчого (сім’я, ро&

дина, друзі) та соціального оточення молодого інваліда (соціальні

служби, навчальний заклад тощо), котре детермінує подальший хід

самореалізації особистості та фактично, обумовлює його результат

(через соціально&психологічну установку). Ефективним для побу&

дови індивідуальної стратегії є метод оптимістичної віри, котрий

перетворює суб’єктивний світ інваліда з існування на повноцінне

життя, що є однією з основ повноти самореалізації. 

Отож, наявність віри — це не лише важлива умова успішного са&

моздійснення студента&інваліда, але й міцний фундамент для побу&

дови ефективної індивідуальної стратегії самореалізації. Поряд з цим,

необхідно пам’ятати, що не самі умови визначають спрямованість

процесу самоздійснення, а значимість, якою наділяє їх конкретна

особистість. 
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