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РОЗДІЛ I

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

УДК 376 (075.320) В. Е. Болдирєва, 
здобувач кафедри педагогіки 

та управління навчальними закладами 

ІНТЕГРАЦІЯ І ІНКЛЮЗІЯ 
ЯК ОСНОВНІ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

У статті розкрито зміст понять інтеграції і інклюзії в освіті як
сучасних форм навчання дітей з особливими потребами в масових школах.

Ключові слова: інтеграція, інклюзія, інклюзивне навчання, діти

з особливими потребами.

Постановка проблеми. Останнім часом в Україні значно зріс

інтерес до спільного навчання дітей з різними потребами в єдино�

му освітньому середовищі. 

На державному рівні приймаються положення та законодавчі

акти, які забезпечують і гарантують отримання якісної освіти учня�

ми з особливостями психофізичного розвитку в масових школах за

місцем проживання, створення умов для реалізації їхнього творчо�

го потенціалу та розвитку індивідуальних здібностей. 

Пройшовши складний шлях від принизливого для всіх осіб із

порушеннями психофізичного розвитку стану «непотрібних» для

суспільства людей через сегрегацію та інтеграцію, ідея інклюзивно�

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
з особливими потребами 
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го навчання, що полягає в доступності освіти для всіх без винятку

дітей із різними потребами, поступово впроваджується в багатьох

масових школах, міст і районів нашої країни, визначаючи цей

напрям, як найбільш прогресивний в освітній політиці держави. 

У Наказі Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010

№ 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного нав�

чання» зазначено, що «успішне запровадження інклюзивного нав�

чання дітей з особливими потребами потребує вирішення завдань

на державному рівні, а саме: формування нової філософії держав�

ної політики щодо дітей з особливими освітніми потребами, удос�

коналення нормативно�правової бази у відповідності до міжнарод�

них договорів у сфері прав людини, реалізації та поширення моделі

інклюзивного навчання дітей у дошкільних та загальноосвітніх

навчальних закладах».

Завдяки створенню інклюзивного освітнього простору, діти, чиї

особливі потреби виходять за межі загальноприйнятої норми,

мають можливість не тільки отримати гідну освіту, а й відчути себе

повноцінними членами шкільного колективу, а згодом стати пов�

ноправними громадянами своєї країни, що мають однакові для всіх

права та обов’язки незалежно від своїх можливостей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми освітньої інте�

грації і інклюзії цікавили багатьох вітчизняних (Ю. Богінська,

Л. Будяк, Л. Вавіна, Н. Ворон, Р. Дименштейн, І. Звєрєва, Т. Ілля�

шенко, А. Капська, Н. Мирошніченко, А. Мудрик, Ю. Найда,

Н. Софій, С. Хлєбік та ін.) і зарубіжних (Д. Барбер, Т. Бут, Ч. Веб�

бер, Д. Деппелер, М. Кинг�Сирс, Т. Лорман, Т. Міттлер, Д. МакГі�

Річмонд, К. Стафофорд, Д. Роза, Д. Харві та ін.) вчених. 

Актуальність і необхідність соціальної, культурної та освітньої

інтеграції та інклюзії дітей з особливостями розвитку в системі сус�

пільних відносин підкреслюється в роботах А. Колупаєвої, М. Ма�

лофєєва, Н. Назарової, С. Шевченко, Н. Шматко, М. Чайковського

та ін. У дослідженнях І. Бгажнової, В. Бондаря, Л. Волкової, І. Гіле�

вич, В. Засенка, Г. Махортової, Т. Сак, В. Синьова, Л. Тигранової,

Л. Шипіциної особлива увага приділяється питанням надання

практичної допомоги особам з обмеженими можливостями під час

їхньої інтеграції в суспільство, вивчення спеціальних умов успішної

інклюзії, визначення основних напрямів по включенню дітей з особ�

ливостями в розвитку у загальноосвітній процес. 

виховання та інклюзії людей Розділ І
в загальноосвітній простір
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Однак, незважаючи на достатню кількість інформації з питань

включення дітей з особливостями в розвитку до єдиного освітнього

простору, ставлення до спільного навчання учнів з різними потреба�

ми неоднозначне. Багато вчителів не розуміють різниці між поняття�

ми інклюзія та інтеграція, вважаючи їх словами�синонімами, не

приймають основних положень інклюзивної освіти, негативно реагу�

ють на можливість навчання особливої дитини з усіма учнями в класі. 

Мета статті — дати загальну характеристику понять інтеграції та

інклюзії як найбільш сучасних форм навчання дітей з особливими

потребами в умовах масових навчальних закладів, розкрити сут�

ність процесів інклюзії та інтеграції в освіті. 

Виклад основного матеріалу. Ще зовсім недавно основною фор�

мою навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку

була система інтернатних та спеціальних загальноосвітніх установ. 

Відсутність законодавчої бази для альтернативного здобуття

освіти особами, які мають певні особливості в розвитку, обмежува�

ла їх навчання тільки спеціалізованими закладами. 

Означений вид здобуття освіти виправдовував себе на певному

етапі розвитку суспільства, створюючи деякі переваги для корекції

різних психічних і фізичних порушень у дітей, розвиваючи дитину

відповідно до її можливостей, і, порівняно з повним запереченням

навчання аномальних дітей, був досить прогресивним. 

Наявність підготовлених педагогів, які володіють методами та

прийомами навчання і підтримки «особливих» дітей в умовах спеціа�

лізованих навчальних закладів, розроблені й апробовані навчальні

плани і методики для корекції різного виду порушень, солідна мате�

ріальна база, що забезпечує можливість дітям цілодобово перебувати

під наглядом фахівців, створили умови для отримання певних нави�

чок, необхідних для подальшого самостійного життя. Однак, попри

переваги даного виду здобуття освіти, були виявлені й певні недоліки

такого навчання: більшість учнів унаслідок тривалого перебування

поза домом опинилися відірваними від сім’ї і родичів, обмежувалися

їхні контакти з друзями, відчувалися складнощі у спілкуванні з одно�

літками, які нормально розвиваються, та оточуючими їх людьми. 

Отримані поза соціумом знання і вміння не могли допомогти їм

цілком адаптуватись у суспільстві, підготуватися до подолання

неминучих життєвих труднощів, а отже, реалізуватися повною

мірою як рівноправні і повноцінні члени суспільства. 
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Із зростанням економічного, політичного і соціокультурного

розвитку суспільства відбуваються значні зміни й у державній

освітній політиці відносно людей, які, за певними критеріями,

відрізняються від більшості. Метою спеціальної освіти стає забез�

печення повноцінного та гідного життя осіб з особливостями пси�

хофізичного розвитку, їхньої підготовки до активної участі у житті

суспільства, включення в соціальні відносини. 

На зміну спеціалізованому навчанню приходять нові, більш

прогресивні форми здобуття освіти — інтеграція та інклюзія. 

У словнику іноземних слів «інтеграція» (від лат. іntegratio — від�

новлення, заповнення; integer — цілий) означає об’єднання в єдине

ціле будь�яких частин, елементів; процес взаємного пристосування

й об’єднання. 

У документі «Міжнародні консультації з питань навчання дітей

з особливими освітніми потребами» пишеться: «...інтеграція визна�

чається як зусилля, спрямовані на введення дітей у регулярний

освітній простір. Інклюзія — це політика і процес, який дає змогу

всім дітям брати участь у всіх програмах».

Інтеграція в освіті — це одна з форм навчання, за якої учні з осо�

бливими освітніми потребами основний час проводять у звичайних

класах разом з іншими дітьми і якийсь час — окремо, в умовах

особливим чином організованого освітнього процесу, де їм нада�

ються встановлені освітні послуги, медична, психолого�педагогіч�

на та соціальна індивідуалізована допомога. 

Модель інтегративного навчання обґрунтовується тим, що

кожна дитина, з будь�якими порушеннями психофізичного роз�

витку, має такі ж самі потреби, як і всі члени суспільства, і повинна

вести життя, максимально наближене до нормального. Найкращим

місцем для розвитку дитини з особливими потребами є рідний дім,

тому їй має бути надана можливість виховуватись у сім’ї та отриму�

вати гідну освіту, незалежно від її психофізичного стану. 

Мета інтеграції в освіті — залучити дітей з різними можливостями

у вже сформоване шкільне життя і шкільну структуру, допомогти впи�

сатись у вже існуючу модель навчання. При цьому успішність інте�

грованого навчання визначається, головним чином, готовністю дити�

ни до навчання в умовах освітньої школи, тобто наявністю в неї

відповідного віковій нормі або близького до неї рівня психофізичного

та мовного розвитку, що дає змогу дитині опанувати загальноосвітній

виховання та інклюзії людей Розділ І
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стандарт у строки, передбачені для дітей, що нормально розвивають�

ся. Вважається, що при інтегративній моделі навчання дитина повин�

на оволодіти програмою загальноосвітньої школи, прийняти існуючі

норми, дотримуватися їх і бути рівною з усіма. 

Розглядаючи освітню інтеграцію як певний перехідний етап на

шляху до інклюзії, можна відмітити основну перевагу даної форми

навчання — це перехід учнів зі спеціалізованих у масові школи за

місцем проживання. Можливість здобуття освіти без «відриву» від

родини і друзів, розвиток у середовищі здорових однолітків сприя�

ють формуванню комунікативних навичок та соціокультурної

активності, що згодом може допомогти їм у більш успішній адапта�

ції та соціалізації в суспільстві. 

Будучи закономірним етапом розвитку системи спеціальної

освіти в багатьох країнах світу, інтеграція, на думку Н. Малофєєва

і Н. Шматко, багато в чому визначає долю дітей із порушеннями

психофізичного розвитку, даючи їм шанс визначитися в суспіль�

стві, розкрити потенційні можливості, здатність самостійно вирі�

шувати свої проблеми. «Етап цей пов’язаний з переосмисленням

суспільством і державою свого ставлення до інвалідів, з визнанням

не тільки рівності їхніх прав, а й з усвідомленням суспільством

свого обов’язку забезпечити таким людям рівні з усіма іншими

можливості у різних сферах життя, включаючи освіту» [2, 65]. 

Однак, незважаючи на те, що інтеграція є однією з провідних

моделей навчання, істотним недоліком її виступає необхідність ді�

тям із порушенням психофізичного розвитку пристосовуватися до

вимог всієї системи освіти, яка загалом залишається незмінною,

неадаптованою до навчання даної категорії учнів. 

Інтеграція, по суті, припускає, що дитина з особливими освітніми

потребами має бути готовою для прийняття її школою та суспіль�

ством, тобто відповідати стандартам системи освіти, і не враховує її

індивідуальності. Тому фізично присутня на заняттях у класах, дити�

на фактично виключена з процесу навчання. А оскільки інтегроване

навчання може бути показане лише тій частині дітей, рівень психо�

фізичного розвитку яких відповідає або близький до вікової норми,

то виникає проблема диференційованого відбору дітей для інтегро�

ваного навчання та їх подальшого супроводу. Звідси випливає, що

певна частина учнів, які не пройшли відбору, виключається з систе�

ми навчання в масових школах, і це порушує права кожної людини,
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незалежно від її здібностей і можливостей, на здобуття освітніх

послуг за місцем проживання. 

Крім цього, в багатьох освітніх установах не створено відповід�

них умов для реалізації моделі інтегрованого навчання, відсутній

обов’язковий корекційний блок, який має функціонувати пара�

лельно із загальноосвітнім, недостатньо фахівців, здатних надавати

ефективну кваліфіковану допомогу не тільки дитині з особливостя�

ми психофізичного розвитку, а й педагогам, готуючи їх методично

і психологічно до роботи з інтегрованими в загальноосвітні школи

дітьми з особливими освітніми потребами. 

Наразі інтеграція поступово розвивається до більш радикальної

концепції інклюзії. «Англійське дієслово inclusion перекладається

так: як утримувати, включати, мати місце у своєму складі. Тому

inclusion є терміном, який відображає нові погляди не лише на осві�

ту, але й на місце людини в суспільстві» [4, с. 358]. 

«Інклюзія — процес збільшення ступеня участі всіх громадян

у соціальному житті» [1, с. 10]. Інакше кажучи, інклюзія, даючи

можливість кожному члену суспільства зробити свій вибір з усіх

аспектів повсякденного життя, дозволяє кожній людині повно�

правно брати участь у житті суспільства згідно з її бажанням. 

«Інклюзивна освіта — це система освітніх послуг, яка ґрунтуєть�

ся на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та

права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання

дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвіт�

нього закладу» [1, с. 10].

В основі інклюзивного навчання лежить право на освіту, прого�

лошене ООН у Загальній декларації прав людини в 1948 р. Прин�

цип інклюзивної освіти викладено в Саламанкській декларації,

прийнятій і схваленій у 1994 р. 92 країнами світу: «Звичайні школи

повинні приймати всіх дітей незалежно від їх фізичного, інтелекту�

ального, емоційного, соціального, лінгвістичного або іншого стану

і створювати їм умови на основі педагогічних методів, орієнтова�

них, в першу чергу, на потреби дітей». 

У розумінні ЮНЕСКО інклюзія — це не лише навчання дітей

з особливими потребами в єдиному загальноосвітньому середови�

щі, а й активна участь усіх дітей шкільного віку в повноцінному на�

вчальному процесі, це рівні можливості для здобуття якісної шкіль�

ної освіти і, головне, можливість для всіх вчитися жити разом. 
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Ідеологія, яка виключає будь�яку дискримінацію, яка забезпе�

чує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні

умови для дітей, що мають особливі освітні потреби, стає провід�

ною в політиці більшості країн світу.

В основу практики інклюзивної освіти покладена ідея прий�

няття індивідуальності кожного окремого учня. Тому інклюзивне

навчання, з одного боку, має бути організовано таким чином, щоб

задовольнити особливі потреби кожної дитини, а з іншого —

передбачати його самостійну активну участь у процесі отриман�

ня знань. 

Усі здатні вчитися. І найкращий доказ цьому — інклюзивні

школи: школи, які визнають, що нормальний розвиток не є «нор�

мою»; школи, що враховують потреби всіх дітей та індивідуальність

кожної дитини; школи, в яких кожен відчуває свою причетність

і свою затребуваність; школи, в яких метою навчання є допомога

дітям розвиватися і знаходити своє місце в суспільстві незалежно

від потенційних здібностей і можливостей. 

Визначаючи інклюзію як реформу, яка підтримує і вітає відмін�

ності і особливості кожного учня, в Саламанкській декларації наго�

лошується на тому, що «школи з такою інклюзивною орієнтацією

є найбільш ефективним засобом боротьби з дискримінаційними

поглядами, створення сприятливої атмосфери в громадах, побудо�

ви інклюзивного суспільства і забезпечення освіти для всіх; більше

того, вони забезпечують реальну освіту для більшості дітей…» [3]. 

Можливість навчати всіх без винятку дітей в єдиному освітньо�

му просторі означає прийняття моделі інклюзивної школи як спо�

собу дії не тільки в межах освітньої системи, а й усього суспільства

загалом. 

На відміну від інтеграції, яка передбачає адаптацію дитини до

вимог системи освіти, інклюзивне навчання полягає в адаптації

системи до потреб дитини. Здобуваючи освіту в умовах інклюзив�

ного простору, діти з особливими потребами з самого початку

є частиною шкільної системи і не потребують будь�якої спеціаль�

ної адаптації до неї. 

Висновки. Інклюзію, таким чином, правомірно розглядати як

ширший процес інтеграції, який передбачає доступність освіти для

кожної дитини і розвиток загальної освіти внаслідок пристосуван�

ня до різних потреб всіх дітей. 
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Одначе, варто зауважити, що інклюзія і інтеграція, будучи про�

відними тенденціями сучасного етапу розвитку системи освіти, не

повинні підміняти собою систему в цілому. Кожна дитина, неза�

лежно від своїх особливостей — фізичних, інтелектуальних, соці�

альних, емоційних чи мовних, повинна мати можливість реалізува�

ти своє право на навчання в будь�якому типі освітнього закладу

і отримати при цьому гідну й якісну освіту. 

В статье раскрывается содержание понятий интеграции и инклю#
зии в образовании как современных форм обучения детей с особыми
потребностями в массовых школах. 

Ключевые слова: интеграция, инклюзия, инклюзивное обучение,

дети с особыми потребностями.

The article reveals the content of the concepts of integration and inclusion
in the education of contemporary forms of teaching children with special
needs in regular school.

Key words: integration, inclusion, inclusive education, children with

special needs.

Література

1. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навч.�ме�

тод. посіб. / Кол. авторів: А. А. Колупаєва, Н. З. Софій, Ю. М. Найда та ін.

За заг. ред. Л. І. Даниленко. — 2�ге вид., стереотип. — К. : ФО�П І. С.Пара�

шин, 2010. — 128 с.

2. Малофеев Н. Н. Интегрированное обучение в России: задачи, про�

блемы и перспективы [Текст]. / Н. Н. Малофеев // Особый ребенок. Ис�

следования и опыт помощи: науч.�практ. сб. — М., 2000. — Вып. 3: Проб�

лемы интеграции и социализации. — C. 65–73.

3. Саламанкская декларация. Рамки действий по образованию лиц

с особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по обра�

зованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. — Саламанка.

Испания, 7–10 июня 1994 г. — К., 2000. — 21 с.

4. Специальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.

заведений / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; под ред.

Н. М. Назаровой. — 2�е изд., стереотип. — М. : Изд. центр «Академия»,

2001. — 400 с.

виховання та інклюзії людей Розділ І
в загальноосвітній простір



18

УДК 378.147 Л. І. Бондарєва,

кандидат педагогічних наук

НАУКОВО6МЕТОДИЧНІ І НАВЧАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ
В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ

У статті визначено роль вищої професійної освіти в ринкових умовах
економіки. Обґрунтовано систему професійної підготовки фахівців з еко#
номіки. Доведено, що науково#методичні та навчальні інновації в еконо#
мічній освіті розглядаються як новий напрям менеджменту знань.

Ключові слова: професійна освіта, економіка, економічна осві�

та, інновації, науково�методичні та навчальні інновації, менедж�

мент знань.

Постановка проблеми. Актуальність проблеми дослідження ви�

значається головною метою професійної підготовки у вищих про�

фесійних закладах освіти — навчанням професійної майстерності,

тобто цілеспрямованої діяльності зі створення необхідних для жит�

тя людей матеріальних цінностей у суспільстві. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні питання,

пов’язані з розвитком професійної майстерності сучасних фахівців

з економіки, представлені у дослідженнях зарубіжних та вітчизня�

них учених (І. А. Зязюн, В. В. Васильєв, В. М. Гейц, Пітер Друкер,

П. М. Таланчук, В. І. Анін, О.В. Аксьонова, О. С. Падалко та ін.).

У своїх дослідженнях вчені розглядали різні питання цієї пробле�

матики. Але всі вчені погоджуються з думкою, що на сучасному

етапі розвитку економіки важливо приділяти значну увагу ефектив�

ності професійної підготовки у вищій школі. Однією зі складових

системи професійної підготовки у вищій професійній школі є нау�

ково�методичні і навчальні інновації, які розглядаються як новий

напрям менеджменту знань.

Тому метою нашого дослідження є вирішення питань щодо на�

вчання студентів із застосуванням науково�методичних і навчаль�

них інновацій в економічній освіті як складової менеджменту

знань.

Виклад основного матеріалу. Освіта є найвагомішим елементом

людського капіталу. Вона формує загальні та професійні знання,

культуру, професійні уміння та навички, розвиває інтелектуальні
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здібності людини, вчить думати, аналізувати, приймати обґрунто�

вані, виважені рішення.

Зміни, яких зазнає система освіти останнім часом, проявляють�

ся в різних формах: ускладненні самого процесу навчання, розши�

ренні інституційних форм та структури організації цієї сфери діяль�

ності, диверсифікації її фінансового механізму тощо. 

Загальна ефективність менеджменту знань багато в чому визна�

чається тим, яким чином основні суб’єкти взаємодіють між собою

в якості елементів колективної системи створення і використання

знань. А тому одним із ключових потреб сучасної економіки і фор�

мування нового мислення в суспільстві є сфери науки і вищої освіти.

У зв’язку з цим значним фактором можна вважати також інно�

ваційну спроможність вищої школи, тобто її можливість адаптува�

тись до мінливого середовища функціонування через розвиток,

а також готовність виконувати свою місію на основі творчого усві�

домлення цілей освітянської діяльності й активного використання

наукового знання про свій розвиток [2].

Нові економічні умови потребують того, щоб українські вищі

навчальні заклади прислуховувалися до потреб ринку. Важливим

аспектом в управлінні розвитком освіти є визначення оптимальнос�

ті вищого навчального закладу, яка полягає в наявності необхідно�

го персоналу управлінців, науковців і викладачів — професіоналів,

де кожен на своєму місці виконує конкретну і потрібну роботу. 

Особлива увага має приділятися забезпеченню інфраструктури

навчального процесу, зокрема підтримці нових підрозділів: страте�

гії, аналізу діяльності і розвитку, плануванню, організації і коорди�

нації навчального процесу, розширенню повноважень і відпові�

дальності. При цьому стандарт освіти необхідно розуміти як

гарантованість знання в предметній галузі фахового спрямування.

Важливо не лише використовувати сучасні інформаційні технології

як інструмент вирішення завдань, але й володіти новою методоло�

гією дослідження — інформаційним підходом як методом науково�

го пізнання. Такий підхід сприятиме періодичному оновленню

навчального процесу, програм і самих викладачів, а також впрова�

дженню перспективних викладацьких методик, сутність яких поля�

гає у визнанні актуальних і довгострокових потреб студентів. які

бажають, щоб набуті знання мали найширше застосування в май�

бутній роботі, а також у вихованні економічного мислення та

незалежного прийняття управлінських рішень.
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Ринок вимагає гнучкого сполучення і зближення процесів нав�

чання і роботи, підвищення мобільності робочої сили, гнучких під�

ходів до тривалості робочого часу і часу навчання, форм навчання

і зайнятості.

На нашу думку, найновішим і найсучаснішим педагогічним підхо�

дом до вдосконалення системи освіти у вищих економічних навчаль�

них закладах, який забезпечує інтеграцію двох попередніх підходів

з урахуванням особливостей нових економічних умов, є інноваційна

орієнтація навчально�практичної підготовки спеціалістів [1].

Однією з найефективних організаційних форм підготовки фа�

хівців з економіки є навчально�тренувальні фірми, які моделюють

реально діючі підприємства (фірми), що зорієнтовані на динамічні

зміни в оточуючому світі навчальної та освітньої діяльності, яка

ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих

здібностей, високих соціально�адаптаційних можливостей особис�

тості [6]. 

Зауважимо, що тренінгові технології, які імітують майбутню

професійну діяльність фахівця, є складовою навчального процесу,

ефективною формою професійної підготовки майбутнього фахівця

і визначають мету закріпити та поглибити знання, одержані студен�

тами під час навчання. Широкі можливості тренінгу як практичних

моделей взаємодії людей з виробництвом та між собою дали змогу

включити тренінги у навчання менеджменту. Тому вони є не тільки

ефективним засобом засвоєння і формування вмінь, але й спосо�

бом підготовки до професійної діяльності [7].

Важливо враховувати ще й той факт, що за останні роки карди�

нально змінилася система генерації та передання знань, а обсяг

існуючих знань та інформації зріс багаторазово. Сьогодні неможли�

во за один раз, навіть за п’ять років, підготувати людину до профе�

сійної діяльності на все життя. Підраховано: щороку оновлюється

5% теоретичних і 20% професійних знань. Тому вирішення пробле�

ми убачається в переході на пожиттєву освіту, де базова освіта періо�

дично доповнюється програмами додаткової освіти, а сама базова

освіта організовується не як кінцева, завершена, а лише як базова,

при цьому теж ступенева. Тобто йдеться про багаторівневу освіту.

Щодо економічної світи, то необхідність в її багаторівневості

має значення з двох причин:

1) економічна освіта традиційно будується за рівнями: вступ�

ний, проміжний, просунутий (органічність здійснення);
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2) з переходом до ринкової економіки відкрився пласт накопи�

ченого економічного знання, раніше забороненого з ідеологічних

канонів; висвітлення їх у межах одного ступеня просто неможливо,

необхідно структурувати їх за ступенями освіти. 

Для розуміння актуальності цієї проблеми достатньо послатися

на «Спільну декларацію про гармонізацію систем європейської

вищої освіти», підписану 25 травня 1998 р. у Парижі, в якій ствер�

джується, що Європу «очікує період значних змін як у системі осві�

ти, так і в системі освіти праці, диверсифікації професійних кар’єр,

коли отримання освіти протягом всього життя стає необхідним»,

а також на Болонську декларацію, підписану в червні 1999 р., мета

якої — встановлення європейської зони вищої освіти, а також акти�

візація європейської системи освіти у світі. 

Звідси інновації у сфері економічної науки мають бути спрямо�

вані на вирішення таких проблем:

– реформа вишівських структур і системи керівництва ними;

– розроблення навчальних програм;

– розроблення форм і методів навчання, орієнтованих на запи�

ти практики з метою задоволення конкретних вимог до квалі�

фікації спеціалістів в умовах проведення економічних реформ,

насамперед з позицій поліпшення та розширення зв’язків

вищої школи з економікою;

– введення багаторівневої системи освіти (бакалавр/магістр);

– упровадження нових методик викладання [6].

Розуміючи, що в основу формування економічної філософії,

економічного типу мислення мають бути покладені принципи

закону про пристосування, все ж віддаємо перевагу оновленню та

вихованню особистості, яка повинна стати джерелом оновлення

і прогресивного розвитку. 

Особливо це стосується підготовки менеджерів і економістів, яка

потребує системного підходу і повинна виявлятись у всьому, зокрема:

– у наборі дисциплін, які викладаються в процесі навчання;

побудові програм практичної підготовки; наборі методів пода�

ня знань;

– заходах виховного характеру; 

– наявності чіткої й організованої системи роботи самого нав�

чального закладу, який повинен формувати середовище для

підготовки особистості, показуючи зразок реально діючої

сучасної організації.
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Тому до найважливіших рис менеджера і потреб організації мож�

на віднести:

– розуміння міжнародних бізнесових умов;

– уміння створювати ефективні команди та налагоджувати

ефективне спілкування [3];

– орієнтацію на вміння та лідерські якості;

– використання філософії TQM [5];

– етичні питання бізнесу та суспільна роль бізнесу [2];

– управління неприбутковими організаціями; організаційне різ�

номаніття;

– охорону довкілля;

– проблеми малих і середніх підприємств [1].

Звідси — значна роль магістерської освіти, тобто потрібно готу�

вати лідерів, які здатні критично мислити й аналізувати, працюючи

у турбулентному і стресовому середовищі.

Програми такої професійної підготовки повинні відповідати та�

ким вимогам: 

– широке бачення; 

– прагнення до вдосконалення (здатності до самонавчання);

– чіткі цілі та конструктивне ставлення до проблеми;

– інтегрованість (заохочення студентів до колективної праці та

групових проектів);

– еластичність (теорія і практика);

– інноваційність — нові методики навчання; польові емпіричні

дослідження (групові проекти, ділові та рольові ігри, тренінги

та ін.); 

– інтернаціоналізація — пріоритет за проектами, що передбача�

ють міжнародні дослідження та підготовку нових курсів, наці�

лених на глобальні питання бізнесу (УВЕЗ, с. 233).

Сучасна економічна освіта повинна використовувати концеп�

цію безперервного навчання, поєднуючи довузівську, вузівську та

післявузівську підготовки фахівців, включаючи такі види навчан�

ня, як:

– самоосвіта;

– короткотермінове навчання;

– тривале періодичне навчання в різних формах;

– стажування;

– аспірантура, докторантура, різні форми підвищення кваліфі�

кації, перепідготовки. 
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Відтак підготовка кадрів, здатних ефективно керувати іннова�

ційними процесами, розробляти й упроваджувати інноваційні про�

екти, є пріоритетною проблемою в державі. 

Об’єктивна потреба інноваційного розвитку, становлення ме�

неджменту знань вимагає розроблення нової концепції підготовки

кадрів, в основі якої мають бути такі принципи (УВЕЗ):

– розвиток і самореалізація особистості;

– постійна спрямованість становлення на генерацію перспек�

тивних науково�технічних нововведень та пошук шляхів і ме�

тодів їх практичної реалізації в інновації;

– орієнтація на підготовку висококваліфікованих і високоінте�

лектуальних спеціалістів — системних менеджерів інновацій�

ної діяльності;

– розгляд навчання і підготовки кадрів — не як витрат на пра�

цівників, а як довгострокових інвестицій, необхідних для

розвитку підприємств, галузей і регіонів;

– створення системи безперервного навчання і підвищення ква�

ліфікації кадрів, інтегрованих у систему виробництва іннова�

ційної продукції;

– співтовариство університетів з передовими підприємствами,

що реалізують інноваційні проекти, та їх спільна діяльність

у сфері розроблення навчальних програм, видання підручни�

ків і монографій по інноваційних технологіях, системах ма�

шин і обладнання, у справі підготовки спеціалістів високої

кваліфікації по всіх професіях і перспективних науково�інно�

ваційних напрямах [7].

Із цього випливає, що навчання і перепідготовка спеціалістів

з економіки мають спиратися на такі стратегічні принципи, яких

потрібно дотримуватися при навчальному програмуванні, здійсненні

навчальних програм і проведенні курсів. Отже, це:

– забезпечення всебічного аналізу потреб і ресурсів;

– розроблення системи курсів і побудова на їх основі інваріант�

ної структурної моделі з набору завершених взаємодоповню�

ючих модулів та їх субмодулів;

– орієнтація на глибоку, враховуючу основні функції процесу

придбання знань і навичок, а також на ознаки тих, хто навча�

ється, методико�дидактичну структурованість;

– забезпечення взаємодоповненості різних технологій навчання

шляхом поетапного розроблення взаємопогоджуваних курсових

виховання та інклюзії людей Розділ І
в загальноосвітній простір
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матеріалів, які включають усі канали сприйняття компонентів

(друковані навчально�практичні посібники, відеофільми,

аудіокасети, ігри з планування на комп’ютері, ділові ігри, елек�

тронні підручники, нормативні документи);

– орієнтація на різні галузі і рівні менеджменту, а також облік

взаємопов’язаних завдань менеджера на рівні підприємства

в цілому, його структурних підрозділів, конкретних посад і ро�

бочих місць як відправний момент для розроблення навчаль�

ної програми (менеджмент�тренінг на базі теорії і практики

економіки підприємства);

– зосередження на сильних і слабких сторонах цільової групи

і дослідження того, хто навчається, як об’єкта, що діє в проце�

сі менеджменту, виходячи з факту відсутності досвіду (спрямо�

ваність на вирішення завдань, прийняття рішень, відпрацю�

вання операцій і дій та зразків поведінки);

– орієнтація на господарську практику і забезпечення активно�

сті і мотивації тих, кого навчають, шляхом добору сприятливих

для цього форм навчання (проектна робота, менеджмент�тре�

нінг на навчальних фірмах, стажування на підприємствах) [6].

Важливу роль у цьому процесі відіграє андрагогіка як теорія на�

вчання дорослих, що базується на таких положеннях:

– у дорослих існує потреба у знаннях — як мотивація на підставі

очевидності отримання власної вигоди від засвоєння матеріалу;

– у дорослих є потреба повністю розпоряджатися собою — як

основа відповідальності за власне навчання;

– знання і досвід дорослих є джерелом знань для них самих і для

інших людей;

– у дорослих має місце переорієнтація принципу акумулювання

знань до підвищення рівня компетенції завдяки здатності до

ефективних дій при вирішенні конкретних життєвих ситуацій.

Перш ніж упроваджувати в країні нові технології, потрібно ство�

рити достатньо міцну базу наукової і технічної освіти з упором на

технології. Іншими словами, в країні повинна бути створена не

тільки деяка «критична маса» економістів, але й загальний рівень

освіченості населення повинен бути піднятим до такої відмітки,

коли він стане фактором прискорення та заохочення соціально�

економічного розвитку.

З огляду на це, за сприятливого розвитку економіки країни,

інвестиції у сферу освіти обов’язково мають підтримуватися на
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досить високому рівні. При недотриманні такої умови країна буде

відкинута назад в економічному розвитку.

Важливу роль у формуванні фахівця щодо створення цілісної

особистості відіграють вироблення та доведення переваг ефекту

синергії. Синергізм передбачає ефективність взаємодії компонен�

тів системи, де кожна допоміжна одиниця результату отримана як

результат узгодженості такої взаємодії. Тому чим яскравіше і глиб�

ше сформовуватимуться напрями розвитку особистості (соціальна

відповідальність, працездатність, інтелектуальність, культура, та ін.),

тим досконалішою вона буде в майбутньому.

Синергетична освіта, на думку вітчизняних вчених, — це

соціальний інститут і засіб соціалізації людини, орієнтований на

нову синергетичну методологію мислення  та пізнання, на міждис�

циплінарний рух у науці і навчанні  на використання синергетич�

них методів навчання — самонавчання, нелінійного діалогу, про�

буджуючого навчання, навчання як адаптивної модифікації,

навчання як фазового переходу, гештальтосвіти, кейс�методу, базо�

ваного на синергетичному розумінні конкретних ситуацій та ін.

Змістом синергетичної освіти є самоорганізація і самоуправлін�

ня професорсько�викладацького складу і студентів, їхня взаємодія

на принципах рівності, взаємного розуміння інтересів, взаємодо�

помоги та їх реалізації, персональної і колективної відповідальнос�

ті, самонавчання студентів, відкритий діалог з будь�яких проблем,

творче мислення, синергетичне поєднання самонавчання та само�

виховання як стрижень усього навчального процесу, формування

людини, особистості, фахівця XXI століття, які поєднують сучасні

знання і творчість, пошук інновацій, людську мудрість та здатність

ефективно діяти в умовах відкритого нелінійного, самоорганізову�

ваного, нестабільного, глобалізованого світу.

Тож синергетична інтерпретація освітніх систем надає можли�

вість зрозуміти:

– причини і механізм їх виникнення та еволюції;

– необхідність, сутність та рівень взаємодії освітніх систем з нав�

колишнім середовищем;

– оптимальний режим функціонування та розвитку цих систем.

Синергетичні знання студентів, які використовуються у пізнан�

ні та вирішенні нових наукових проблем, стають ефективним мето�

дом їхньої пошукової роботи, розвивають науково�дослідну ініціа�

тиву, забезпечують формування творчого мислення, синергетичне

виховання та інклюзії людей Розділ І
в загальноосвітній простір
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осягнення соціальної реальності і відповідну раціональну поведін�

ку за будь�якої ситуації.

Висновок. Аналіз стану української системи вищої професійної

освіти дає підстави констатувати, що за низкою позицій вона і на

сьогодні зберігає високий потенціал розвитку, який підтверджуєть�

ся задовільними тенденціями зміни багатьох її освітніх характерис�

тик. Водночас у системі вищої економічної освіти за останні роки

сформувалася низка науково�методичних і начальних проблем,

багато з яких є об’єктивним відображенням глобальних процесів

переходу країни в постіндустріальний стан. Тому одним із шляхів

розв’язання цих проблем має бути дослідження передумов та умов

впровадження інновацій в економічній освіті, що впливають на

стратегічний напрям і результативність трансформації української

освіти в контексті її впливу на національну економіку на шляху

просування до менеджменту знань.

В статье определена роль высшего профессионального образования
в условиях рыночной экономики. Обоснована система профессиональ#
ной подготовки в сфере экономики. Доказано, что научно#методичес#
кие и учебные инновации в экономическом образовании рассматрива#
ются как новое направление в менеджменте знаний.

Ключевые слова: профессиональное образование, экономиче�

ское образование, экономика, инновации, научно�методические

и учебные инновации, менеджмент знаний.

In article, the role of management of higher#vocational education profes#
sional in market conditions of economy. It has proved the control system of
professional education of specialist for economy. Is proved that the scientific —
methodical and educational innovation in economic education is considered,
as the new direction in management.

Key words: education professional, education for economy, economy,

innovation, scientific — methodical and educational innovation, mana�

gement of knowledge.
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Статтю присвячено теоретичним і практичним основам розв’я#
зання проблеми соціальної реабілітації та інтеграції інвалідів у сус#
пільне і освітнє середовище.

Ключові слова: інвалідність, людина з особливими потребами,

інтеграція, соціальна реабілітація.

Актуальність теми. Кожна держава відповідно до можливостей

і рівня свого розвитку формує соціальну та економічну політику

щодо захисту прав і інтересів осіб з функціональними обмеженнями

чи розумовими вадами. Сучасне українське суспільство характери�

зується посиленням уваги до проблем людей з особливими потреба�

ми, здатних повноцінно сприймати, розуміти та примножувати

матеріальні й духовні цінності. Важливим є формування громадської

виховання та інклюзії людей Розділ І
в загальноосвітній простір
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думки щодо необхідності ціннісного, толерантного ставлення до

цієї категорії людей. Серед актуальних проблем становлення особис�

тості особливо відчутними і гострими є питання, пов’язані з інтегру�

ванням молоді з функціональними обмеженнями в сучасне соціаль�

не і, в першу чергу, освітнє середовище.

Метою нашої роботи є дослідження теоретико�методологічних

засад і розроблення практичних рекомендацій щодо створення

умов для успішної інтеграції осіб з обмеженими фізичними можли�

востями у суспільство, надання їм можливостей навчатися; забез�

печення їхньої зайнятості та професійної реабілітації.           

Аналіз останніх досягнень з напряму досліджень. Учені намагають�

ся дослідити теоретичні основи досліджуваного явища, визначити

його суттєві ознаки й закономірності розвитку, виявити чинники та

розкрити соціально�педагогічні умови, які впливають на процес

інтегрування молоді з функціональними обмеженнями у соціальне

середовище. Питання соціальної захищеності, трудових відносин,

зайнятості, професійного навчання населення, зокрема й його

соціально уразливих верств, привертають увагу науковців і практи�

ків. Значний внесок в їх розроблення належить таким ученим, як

С. І. Бандура, Д. П. Богиня, І. К. Бондар, О. А. Богуцький, Б. М. Ген�

кін, І. Ф. Гнибіденко, О. А. Грішнова, М. І. Долішній, С. І. Доро�

гунцов, Т. А. Заєць, К. В. Корсак, М. М. Костаков, Ю. М. Краснов,

Г. І. Купаловій. Незважаючи на численні напрацювання і здобутки

вітчизняних і зарубіжних учених, проблема інтегрування молодих

інвалідів у соціум ще залишається недостатньо вивченою. Це

спонукає науковців і практиків до її подальшого теоретичного

осмислення та прийняття дієвих рішень, які б сприяли оптимізації

соціально�педагогічної інтеграції молодих інвалідів в освітнє сере�

довище. Методологічною і теоретичною основою таких досліджень

стали ідеї соціальної обумовленості розвитку людини як особи�

стості, теорії діяльності й особистісного підходу, індивідуальної

й соціальної суб’єктності людини в її особистісному саморозвитку

у взаємодії з іншими суб’єктами (І. Д. Бех, Л. І. Божович, Л. С. Вигот�

ський, М. М. Малофєєв та ін.); праці, що включають концептуальні

підходи соціально�педагогічного інтегрування молоді з функціо�

нальними обмеженнями (І. Б. Іванова, Р. В. Овчарова, А. Й. Капська);

дослідження, присвячені окремим практичним аспектам соціально�

педагогічної реабілітації інвалідів, які навчаються (І. Д. Звєрєва, В. Г. Бо�
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чарова, О. В. Безпалько, С. І. Григор’єва, Г. І. Лактіонова, Н. С. Мо�

розов, С. С. Пальчевський, С. Я. Харченко, Л. П. Харченко та ін.).

Виклад основного матеріалу. Реалізація процесу інтегрування

молоді з функціональними обмеженнями у соціальне середовище

у закладах соціального обслуговування населення різних форм

власності має важливе значення як для розроблення теоретичних

основ соціальної політики, так і для практичного здійснення со�

ціально�педагогічної роботи, допомоги та підтримки різних со�

ціальних груп молодих інвалідів. В Україні проблема інтегрування

молодих людей з функціональними обмеженнями актуальна, і пе�

редусім це стосується молоді з сенсорними чи руховими порушен�

нями. Наше суспільство ще не готове сприймати їх як рівних. Унас�

лідок цього виникає суперечність між необхідністю подолання

соціальної ізоляції молоді з функціональними обмеженнями та від�

сутністю відповідних психологічних і соціально�педагогічних умов,

необхідних для їх життєдіяльності. Насамперед йдеться про те, щоб

створити систему забезпечення, яка сприяє ефективній соціальній

інтеграції саме цієї категорії осіб.

Сучасне українське суспільство декларує демократичний на�

прям розвитку, наслідує гуманістичні традиції, проповідує принци�

пи толерантності, створює умови для комфортного життя всім

категоріям громадян. У цьому контексті надзвичайно непростим

є розв’язання проблеми соціальної інтеграції осіб з функціональ�

ними обмеженнями здоров’я. Це пояснюється тим, що число інва�

лідів, у тому числі серед працездатного населення, з кожним роком

неухильно збільшується. Проведений нами моніторинг дав змогу

оприлюднити такі дані: в Україні частка цієї категорії інвалідів ста�

новила за період з 1998 по 2010 р. 68–78% від загального числа інва�

лідів, що перебувають на обліку в  пенсійній фундації. Серед при�

чин інвалідності людей працездатного віку найпоширенішими

є травми і захворювання опорно�рухового апарату (94–96 і 88–95%

відповідно), а також новоутворення і порушення системи кровообі�

гу (53–60 і 60–75% відповідно).  

У цьому контексті надзвичайно актуальним є реформування

системи соціального захисту інвалідів  і розроблення нової соціаль�

ної політики, яка б була не тільки зорієнтована на збільшення уваги

до кожного,  хто має значні проблеми зі здоров’ям, зокрема інвалід�

ність, але й виходила із розуміння цінності особи з  функціональними

виховання та інклюзії людей Розділ І
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обмеженнями  здоров’я  та  спрямовувалась на  створення  умов для

захисту  її  прав  і  свобод.   

В історії розвитку людства проблеми інвалідів вирішувались по�

різному: від їх фізичного знищення, визнання «неповноцінності»,

фактичного виключення із суспільного життя — через утримання

таких осіб у закритих лікувальних і навчальних закладах — до розу�

міння необхідності інтеграції інвалідів у супільство через створення

безбар’єрного середовища життєдіяльності. Під «безбар’єрністю»

маємо розуміти не тільки відсутність архітектурних і транспортних

перешкод, а передусім знищення бар’єрів у доступі до освіти, куль�

турних цінностей, створення повноцінного комунікативного поля,

яке б не  обмежувало  спілкування людей  з  особливими  потреба�

ми  тільки  віртуальним  світом  —  Інтернетом.  

Інвалідність, турботи людей з обмеженими можливостями пере�

стають бути проблемами окремої людини чи групи людей, вони

набувають загальносоціального значення і стають реальною сус�

пільною проблемою. Її розв’язання вимагає від суспільства та дер�

жави, яка позиціонує себе як демократична та соціальна, не лише

значних фінансових витрат, але й певних морально�психологічних

зусиль, спрямованих на задоволення особливих потреб людей, які

мають інвалідність, що допоможе їм вийти зі стану ексклюзії і поча�

ти жити повноцінним, незалежним життям. Одним із найефектив�

ніших шляхів у цьому сенсі є освіта, зокрема вища, яка дає можли�

вість індивіду опанувати престижну професію, раціонально

працевлаштуватися  тощо. Саме освіта може вивести особу з функ�

ціональним обмеженням здоров’я на високий рівень самореалізації

та надасть змогу бути економічно незалежною, а в разі необхідності —

забезпечити не тільки себе, а й свою родину. 

Інваліди перебувають в оточенні здорових і мають потребу в біль�

шому соціальному захисті, допомозі, підтримці. Ці види допомоги

визначені законодавством і відповідають нормативним актам,

інструкціям та рекомендаціям. Відомий механізм їх реалізації. Усі

нормативні акти стосуються пільг, пенсій та інших форм соціальної

допомоги, що спрямована на підтримку життєдіяльності, на пасивне

споживання матеріальних витрат. Разом з тим, інвалідам необхідна

така допомога, що могла б стимулювати й активізувати їх і гальму�

вала б розвиток утриманських тенденцій. Необхідним є дотримання

принципу активізації зусиль клієнта (імпайєрмент в соціальній

роботі). Відомо, що для повноцінного життя інвалідів потрібні:
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залучення їх до суспільно корисної діяльності, розвиток і підтримка

зв’язків зі здоровим оточенням, державними установами різного

профілю, громадськими організаціями й управлінськими структу�

рами. Власне кажучи, мова йде про соціальну інтеграцію інвалідів,

що є кінцевою метою реабілітації [6].

За місцем проживання  всіх інвалідів можна розподілити на дві

категорії: тих, що перебувають в будинках�інтернатах, і тих, що

проживають у родинах [1]. Вказаний критерій — місце проживання —

не слід сприймати як формальний. Він найтісніше пов’язаний

з морально�психологічним фактором, з перспективою подальшої

долі інвалідів. Відомо, що в будинках�інтернатах перебувають най�

більш тяжкі в соматичному плані люди. Залежно від характеру

патології дорослі інваліди утримуються в будинках�інтернатах

загального типу, у психоневрологічних інтернатах, діти — у будин�

ках�інтернатах для розумово відсталих і осіб з фізичними  вадами.

Діяльність соціального працівника також визначається характером

патології інваліда й співвідноситься з його реабілітаційним потен�

ціалом. Для здійснення адекватної діяльності будинків�інтернатів

необхідне знання особливостей структури і функцій цих установ.

Так, будинки�інтернати загального типу призначені для медико�со�

ціального обслуговування інвалідів. У них приймаються громадяни

(жінки з 55 років, чоловіки з 60 років) та інваліди 1�ї і 2�ї груп інва�

лідності, старші від 18 років, що не мають працездатних дітей або

батьків, зобов’язаних за законом їх виховувати. Головними завдан�

нями цих закладів є створення сприятливих умов життя, наближе�

них до домашніх; організація догляду за тими, хто в них проживає,

надання їм медичної допомоги й організація змістовного дозвілля;

забезпечення трудової зайнятості кожного. Відповідно до основних

завдань будинок�інтернат здійснює активне сприяння в адаптації

інвалідів до нових умов; організацію харчування з урахуванням віку

й стану здоров’я; диспансеризацію і лікування інвалідів, організа�

цію консультативної медичної допомоги, а також госпіталізацію

нужденних у лікувальні установи; забезпечення тих, хто потребує,

слуховими апаратами, окулярами, протезно�ортопедичними виро�

бами й крісло�колясками; відповідно до медичних рекомендацій

організацію трудової зайнятості, що сприяє дотриманню активного

способу життя [4].

У будинках�інтернатах загального типу перебувають інваліди

молодого віку (від 18 до 44 років). Вони становлять близько 10%
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усього контингенту. Понад половину з них — інваліди з дитинства,

27,3% — внаслідок загального захворювання, 5,4% — у зв’язку із

трудовим каліцтвом, 2,5% — решта. Найбільшу групу (83,3%) ста�

новлять інваліди з наслідками ураження центральної нервової

системи (залишкові явища дитячого церебрального паралічу,

поліомієліту, енцефаліту, травми спинного мозку та ін.), 5,5% —

інваліди внаслідок патології внутрішніх органів. Наслідком різного

ступеня порушень функції опорно�рухового апарата є обмеження

рухової активності інвалідів. У зв’язку із цим 8,1% мають потребу

в сторонньому догляді, 50,4% пересуваються за допомогою милиць

або крісел�колясок і тільки 41,5% — самостійно. Характер патоло�

гії позначається й на здатності молодих інвалідів до самообслугову�

вання: 10,9% із них не можуть себе обходити, 33,4% — обслугову�

ють себе частково, 55,7% — повністю.

Як видно з наведеної характеристики молодих інвалідів, незва�

жаючи на стан здоров’я, значна їх частина переживає складний

процес соціальної адаптації в самих установах, а в низці випадків —

й інтеграції в суспільство. У зв’язку з цим важливого значення

набуває аналіз факторів, що впливають на соціальну адаптацію

молодих інвалідів, формування нових соціальних потреб з ураху�

ванням резервних можливостей інваліда [5].

На відміну від людей похилого віку з відносно обмеженими

потребами, серед яких переважають вітальні та пов’язані із продов�

женням активного способу життя, молоді інваліди мають потребу

в одержанні освіти й працевлаштуванні, у реалізації бажань у сфері

розважального дозвілля й спорту, у створенні родини та ін. В умо�

вах будинку�інтернату, за відсутності в штаті спеціальних працівни�

ків, які могли б вивчити їхні потреби, коли немає умов для соціаль�

ної реабілітації, виникає ситуація напруженості, незадоволеності

бажань. Найчастіше молоді інваліди відчувають дефіцит в інформа�

ції. Підвищити рівень своєї освіченості хотіли б тільки 3,9% із них,

а отримати професію — 8,6%. Серед побажань домінують запити

стосовно культурно�масової роботи (це у 41,8% молодих інвалідів).

Роль соціального працівника полягає в тому, щоб створити особли�

ві, комфортні умови в будинку�інтернаті, а особливо в тих відділен�

нях, де проживають молоді інваліди. Терапія середовищем займає

провідне місце в організації способу життя таких людей. Основним

напрямом є створення активного, діючого середовища перебування,
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що спонукало б молодих інвалідів до «самодіяльності», самозабез�

печення, відходу від утриманських настроїв і відмови від гіперопі�

ки [2]. Для реалізації ідеї активізації середовища використовують

зайнятість працею, аматорські заняття, суспільнокорисну діяль�

ність, спортивні заходи, організацію змістовно�розважального доз�

вілля, навчання професій. Такий перелік заходів не повинен здій�

снюватися лише соціальними працівниками. Важливо, щоб увесь

персонал був орієнтований на зміну стилю роботи установи. У зв’яз�

ку з цим соціальному працівникові необхідно володіти методами

і прийомами роботи з особами, що обслуговують інвалідів у будин�

ках�інтернатах, з медичним і допоміжним персоналом. Він пови�

нен уміти виявляти загальне, спільне в їхній діяльності й викорис�

товувати це для створення терапевтичного середовища. Для цього

соціальному працівникові необхідні не тільки психолого�педаго�

гічні знання. Нерідко йому доводиться вирішувати і юридичні

питання (цивільного права, трудового регулювання, майнові і т. ін.).

Рішення або сприяння у розв’язанні цих питань буде сприяти

соціальній адаптації, нормалізації взаємин молодих інвалідів,

а, можливо, і їхньої соціальної інтеграції.

При роботі з молодими інвалідами важливим є виявлення ліде�

рів з контингенту осіб з позитивною соціальною спрямованістю.

Опосередкований вплив через них на групу сприяє формуванню

загальних цілей, згуртуванню інвалідів у ході діяльності, їхньому

повноцінному спілкуванню. Останнє, як один із факторів соціаль�

ної активності, реалізується в ході трудової зайнятості та проведен�

ня дозвілля. Тривале перебування молодих інвалідів у свого роду

соціальному ізоляторі, яким є дім�інтернат, не сприяє формуванню

навичок спілкування. Воно носить переважно ситуативний харак�

тер, відрізняється поверховістю, нестійкістю зв’язків. Ступінь со�

ціально�психологічної адаптації молодих інвалідів у будинках�

інтернатах значною мірою визначається їхнім ставленням до своєї

хвороби. Воно проявляється або її запереченням, або раціональним

ставленням до захворювання, або зацикленням на хворобі. Цей

останній варіант виражається у виникненні відчуженості, почуття

пригніченості, постійного самозаглиблення, у відході від реальних

подій та інтересів. У цих випадках важлива роль соціального пра�

цівника як психотерапевта, який використовує різні методи від�

волікання інваліда від песимістичної оцінки свого майбутнього,
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перемикає його на повсякденні інтереси, орієнтує на позитивну

перспективу, щоб з урахуванням вікових інтересів, особистісно�

характерологічних особливостей таких категорій клієнтів полегши�

ти умови перебігу їхньої соціально�побутової та соціально�психо�

логічної адаптації.

При здійсненні соціальної реабілітації інвалідів, що перебува�

ють у родинах і, тим паче, живуть самотньо, важливу роль відіграє

морально�психологічна підтримка цієї категорії осіб. Крах життє�

вих планів, розлад у родині, позбавлення улюбленої роботи, розрив

звичних зв’язків, погіршення матеріального становища — ось дале�

ко не повний перелік проблем, які носять дезадаптуючий характер

і здатні викликати в  інваліда депресивну реакцію і стати фактором,

що ускладнює весь процес реабілітації. Роль соціального працівни�

ка виявляється в співучасті, у проникненні в сутність психогенної

ситуації інваліда та у спробі усунути або хоча б пом’якшити її вплив

на психічний стан інваліда. Участь соціального працівника в реабі�

літації інвалідів носить багатоаспектний характер, що припускає не

тільки різнобічну освіту, поінформованість у законодавстві, але

й наявність відповідних особистісних особливостей, що надають

підстави інвалідові з довірою ставитися до нього.

Важливим для діяльності соціального працівника є й подальше

працевлаштування інваліда, що може бути здійснено (відповідно до

рекомендацій лікарсько�трудової експертизи) або в умовах звичай�

ного виробництва, на спеціалізованих підприємствах, або в надом�

них умовах. При цьому соціальний працівник повинен керуватися

нормативними актами про працевлаштування, про перелік профе�

сій для інвалідів та надавати їм практичну допомогу. Насамперед

професійне навчання для інваліда — це підвищення його соціаль�

ного статусу і доходу, розвиток навичок та уміння працювати. Ство�

рення належних умов життя надасть змогу людям з особливими

потребами повніше реалізувати особистий потенціал, брати посиль�

ну участь у державному будівництві, інтегруватись у суспільство. До

цього спонукає підписання Україною міжнародних документів,

відповідно до яких створюється і вдосконалюється власна правова

база та розробляються відповідні соціальні програми. Так, у 1991 р.

був прийнятий, а в наступні роки доповнений і вдосконалений

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів

в Україні». Закон передбачає спеціальні права для інвалідів, без

яких вони не можуть успішно інтегруватись у суспільство, зокрема:
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право на медичну допомогу (безкоштовно або на пільгових умо�

вах), на медичну реабілітацію і санаторно�курортне лікування;

право на забезпечення безперешкодного доступу до інформації за

допомогою засобів комунікації та до об’єктів соціальної інфра�

структури. Крім того, гарантуються права на освіту, на працевлаш�

тування, на матеріальне забезпечення, на соціально�побутове

обслуговування, на транспортне обслуговування, на створення гро�

мадських обєднань. Відповідно до положень цього Закону розро�

блено і затверджено цілу низку документів, зокрема: Комплексну

програму розв’язання проблем інвалідності в Україні, Положення

про медико–соціальну експертизу. Протягом останніх років прий�

нято низку законодавчих і нормативних актів, що гарантують со�

ціальну захищеність державою тих категорій громадян, які через

вроджені або набуті фізичні чи психічні вади потребують особливої

уваги та захисту. Серед них Закони України: «Про внесення змін до

деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудо�

ву зайнятість» (23 лютого 2006 р.); «Про реабілітацію інвалідів

в Україні» (6 жовтня 2005 р.); «Про внесення змін до Закону України

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (31 травня

2005 р.). У них йдеться, зокрема, про дотримання чотирьох відсот�

кового нормативу з працевлаштування інвалідів на підприємствах,

в установах і організаціях, незалежно від форми власності і госпо�

дарювання.

У сфері управління Міністерства праці та соціальної політики

України наразі функціонують такі спеціалізовані навчально�виховні

заклади інтернатного типу для дітей�інвалідів (Кам’янець�По�

дільський планово�економічний технікум�інтернат, Харківський

обліково�економічний технікум�інтернат ім. Ф. Г. Ананченка, Лу�

ганське професійно�технічне училище�інтернат, Самбірське про�

фесійно�технічне училище�інтернат та Чернігівський державний

інститут права, соціальних технологій і праці), які створюють умови

для професійної реабілітації, здобуття робітничих професій та спе�

ціальностей найбільш незахищеному контингенту молоді, що має

І–ІІІ групи інвалідності. Житомирське вище професійне училище

приймає до своїх лав студентів�інвалідів віком до 25 років. Особи

з обмеженими фізичними можливостями мають змогу навчатися за

конкретно�спроможними професіями, а саме: радіотехнік, слюсар�

електрик, кравець, закрійник, а також за спеціальностями: економі�

ка підприємств, соціальна робота, бухгалтерський облік. Крім

виховання та інклюзії людей Розділ І
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цього, велику роль у соціальній і професійній реабілітації інвалідів

відіграє широка діяльність Відкритого міжнародного університету

розвитку людини «Україна», структурні підрозділи якого функціо�

нують не лише в Києві, а й у багатьох регіонах держави. Там молоді

люди з особливими потребами отримують вищу освіту. Це єдині

в Україні навчальні заклади, які готують фахівців для сфери праці та

соціального захисту населення, водночас забезпечуючи не лише

професійну підготовку, а й медичну, трудову, фізичну та соціальну

реабілітацію студентів�інвалідів. Вихованці цих закладів перебува�

ють на повному державному утриманні [1; с. 205–209].

При навчанні, професійній підготовці чи перепідготовці інвалі�

дів поряд із загальними допускається застосування альтернативних

форм навчання. Обдаровані інваліди мають право на безоплатне

навчання музики в загальноосвітніх або спеціальних позашкільних

навчальних закладах. Під час навчання пенсія і стипендія інвалідам

виплачується в повному розмірі, а після закінчення їм надається

право вибору місця роботи з наявних варіантів або, за їхнім бажан�

ням, надається право вільного працевлаштування.

Результати багатьох досліджень дають підставу зробити висно�

вок, що в питаннях праці і зайнятості  спостерігається чи не най�

більша розбіжність між думкою посадових осіб місцевої влади

і представників недержавних організацій, ЗМІ та самих людей

з інвалідністю. Така тенденція є досить проблемним явищем. У той

час, коли посадові особи не бачать особливих труднощів у цих

питаннях, люди з інвалідністю наводять приклади, що вказують на

значні обмеження в можливості заробляти собі на життя вільно

обраною працею. 

У результаті проведеного соціологічного обстеження стану інва�

лідів Вінницької області можна виявити певні тенденції. Так, на

прийняття ними рішення щодо трудової діяльності вплинули:

необхідність заробляти гроші через малу пенсію (42% відповідей);

прагнення бути в колективі (18,5%) та приносити користь суспіль�

ству (7,3%); сподівання на допомогу підприємства в отриманні

медичних послуг (8,3%); бажання набути професійні знання і нави�

чки (6,3%); можливість отримати пільгові путівки на лікування та

оздоровлення (5,3%); сподівання на допомогу підприємства у вирі�

шенні житлових і побутових проблем (5,4%) тощо. Рівень зайнятості

інвалідів Вінницької області невиправдано низький і не відповідає

їхнім потенційним можливостям. На 1 січня 2011 р. працювали
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11820 інвалідів працездатного віку, або 11% їх загальної чисельно�

сті. Насправді рівень зайнятості інвалідів є нижчим, оскільки нині

не працюють або працюють не на повну потужність багато підпри�

ємств. Найбільша чисельність та частка інвалідів зайнята в проми�

словості; сільському господарстві, мисливстві, лісовому та рибно�

му господарстві; охороні здоров’я та системі соціального захисту;

на транспорті та зв’язку; освіті.  Виявлено, що у Вінницькій області

для інвалідів резервується до 8 тис. робочих місць. Проте це не

вирішує проблеми їхньої зайнятості, оскільки реальний їх попит на

робочі місця вчетверо більший. Фактично ж працевлаштовуються

на заброньовані робочі місця тільки трохи більше 3% претендентів.

Основними причинами такого стану є: ігнорування потреб осіб

з фізичними вадами, безвідповідальне ставлення до трудового за�

конодавства багатьох керівників підприємств, кризовий економіч�

ний стан самих підприємств, відсутність альтернативних форм

вирішення питання щодо виконання доведеного нормативу робо�

чих місць [3, с. 206–207]. Визначено також найсприятливіші, з точ�

ки зору інвалідів, галузі економіки для їх працевлаштування — це:

охорона здоров’я (21,7% відповідей); побутове обслуговування

(18,1%); освіта (10,9%); торгівля (9,6%); апарат органів управління

(9,0%); сільське господарство (7,8%); промисловість (6,6%), що

необхідно враховувати при створенні для них робочих місць. Не�

зважаючи на виявлену позитивну тенденцію збільшення кількості

створених робочих місць інвалідами�підприємцями, темпи розвит�

ку малого підприємництва в регіоні недостатні.

Багато роботодавців не воліють приймати на роботу інваліда.

Хоча законодавством визначені спеціальні робочі місця для інвалі�

дів відповідно до статті 19 ЗУ «Про основи соціальної захищеності

інвалідів в Україні», для підприємств, установ і організацій встано�

влюється норматив робочих місць для забезпечення працевлашту�

вання інвалідів у розмірі 4% від загального числа працівників,

а якщо працює від 15 до 25 осіб — має надаватися одне робоче

місце. Відповідною постановою затверджено Положення про робо�

че місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів, яким

передбачено, що робоче місце інваліда — це окреме робоче місце

або ділянка виробничої площі на підприємстві незалежно від форм

власності, де створено необхідні умови для праці інваліда. Робоче

місце інваліда може бути звичайним, тобто обладнаним спеціаль�

ним технічним оснащенням, пристосуваннями і пристроями для

виховання та інклюзії людей Розділ І
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праці інвалідів залежно від анатомічних дефектів чи нозологічних

форм захворювання та з урахуванням рекомендацій медико�со�

ціальної експертної комісії, професійних навичок і знань інваліда.

Підприємства або організації, незалежно від форм власності і гос�

подарювання, де число працюючих інвалідів менше, ніж установле�

но нормативом, щороку сплачують штрафи відповідним відділен�

ням Фонду України. Такі штрафні санкції накладаються в розмірі

середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві або

організації за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом. Тому деякі

з них більше зацікавлені зберігати робочі місця для інвалідів, ніж

перераховувати кошти в Державний бюджет для фінансування

заходів щодо їхньої соціально�трудової та професійної реабілітації

[2, с. 97–98]. Хоча є й такі, які вишукують різні причини, аби не

реєструватися у зазначеному Фонді, не виконувати розпорядження

та не сплачувати цільові кошти на створення робочих місць для

працевлаштування інвалідів, яке є однією із важливих складових

соціальної політики України. Але щоб цей процес був ефективні�

шим, необхідно ретельно відслідковувати усі його можливі пору�

шення.                                

Висновок. Державна політика зайнятості та професійної реабілі�

тації інвалідів ще не досить ефективна і потребує подальшого

розвитку. Вона повинна вибудовуватися на таких основних прин�

ципах, як: забезпечення рівності прав інвалідів і неінвалідів та кон�

троль за їх дотримуванням; державне фінансування соціального

захисту інвалідів з урахуванням реальних потреб; сприяння профе�

сійній реабілітації та працевлаштуванню; децентралізація відпо�

відальності за соціальний захист осіб з обмеженими фізичними

можливостями, орієнтація на місцеві органи влади. Встановлено,

що понад половину чисельності інвалідів хочуть працювати. Проте

цьому перешкоджають різні причини: обмежена працездатність

багатьох із них, низький освітньо�професійний рівень, мала

можливість перекваліфікуватися чи підвищити кваліфікацію, брак

вільних спеціально обладнаних робочих місць, неможливість впро�

вадження гнучкого графіка роботи тощо.

Існуючий механізм працевлаштування та професійної реабіліта�

ції інвалідів недосконалий у сенсі неповного виявлення інвалідів,

які потребують працевлаштування та професійної реабілітації;

труднощів їх реєстрації та обліку у службі зайнятості; низької дієво�

сті сучасної системи бронювання робочих місць, дублювання
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низки функцій кількома управлінськими органами, які займаються

вирішенням проблем життєдіяльності інвалідів. Світ людей з особ�

ливими потребами надзвичайно своєрідний. У ньому існують свої

критерії, оцінки, закони. Допомогти інвалідові — це насамперед

сприйняти та зрозуміти його внутрішній світ — як людини, що

потребує особливої уваги, толерантного, ціннісного ставлення. 

В статье раскрыты теоретические и практические особенности
решения проблемы социальной реабилитации и интеграции инвалидов
в образовательную среду.

Ключевые слова: инвалидность, человек с ограниченными воз�

можностями, интеграция, социальная реабилитация.

This article is devoted to theoretical and practical analysis of the problems
concerning   the social rehabilitation and integration of disabled people in
social and educational environment.

Key words: disability, people with disabilities, integration, social reha�

bilitation.
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У статті розглядаються теоретичні засади інтерактивного нав#
чання у вищих навчальних закладах. 
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активні та інтерактивні методи навчання, освітній процес.

Постановка проблеми. Епоха глобальних соціальних і економіч�

них змін визначає нові цивілізаційні стандарти. В інформаційному

суспільстві успіх розвитку є результатом умілого примноження та

використання ресурсів знань, обсяг яких зростає швидкими темпа�

ми. Ефективне перенесення знань у свідомість їх користувачів

і вміння успішно їх застосувати в усіх сферах життя є сучасним зав�

данням освіти. Тому привід до зацікавлення активними та інтерак�

тивними методами навчання є очевидним, оскільки щоразу коли

йдеться про ефективність навчання, освіти загалом, більша увага

приділяється дидактичним методам, які сприяють швидкому та

успішному поширенню ресурсів знань.

Необхідним є усунення, принаймні вирівнювання, прогалин

в культурі та освіті, які відділяють посткомуністичні спільноти від

розвинутого демократичного суспільства, якщо ми хочемо якнай�

швидшими темпами досягнути рівня якості життя розвинутих

країн. І тут виникає другий привід нашого зацікавлення інтерак�

тивними методами навчання, які не лише поліпшують навчання,

а й також формують партнерські відносини між студентом та ви�

кладачем, вчать співпраці та спільних дій, дають можливість при�

родним способом досягти стандартів демократичної культури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвит�

ку вищої освіти в Україні актуальними є питання впровадження інтер�

активних методик і практик. Проблема використання таких методик

у закладах освіти розглядалась у працях таких відомих вітчизняних

дослідників, як  Н. Софій, В. Кузьменко, О. Пометун, Л. Пироженко,
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В. Петрович, В. Сидоров, закордонних вчених Б. Бадмаєва, А. Смол�

кіна, Б. Айсмонтаса, А. Вербицького та інших науковців.

Наразі мережа вищих навчальних закладів різних рівнів акреди�

тації та форм власності в Україні має близько 1200 установ. Наша

держава володіє потужним людським потенціалом, рівень якого

є головною домінантою у вимірюванні індексу людського розвитку

за методикою програми ПРООН. Вже протягом останніх десятиліть

досягнуто значного рівня освіти, який вимірюється як сукупний

індекс грамотності дорослого населення та сукупна частка учнів

і студентів, становить більш як 99 та 78% відповідно і є в числі най�

вищих показників серед інших країн світу [3, с. 9]. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування та проведення аналізу

використання у вищій школі інтерактивного навчання, окремих

його методів, а також виокремлення основних характеристик та

умов його ефективного застосування. 

До речі зауважимо, що навчання є доволі складним процесом,

який містить у собі непрості види психічної та практичної діяльнос�

ті об’єктів та суб’єктів (тих, кого навчають, і тих, хто навчає), а його

організація є багатофакторною функцією таких компонентів, як

особливості учасників процесу (лектори, слухачі), характеру, змісту,

засобів, джерел, форм та методів навчального процесу, а також умов

його організації.

Наразі увага педагогів, викладачів дедалі частіше спрямовується

на освоєння інноваційних форм і методів навчання, що базуються

на діяльнісних і діалогових (внутрішньо і міжгрупових) формах піз�

нання. Серед основних факторів розвитку особистості в контексті

сучасної освіти є предметно�практична діяльність та взаємодія між

людьми [6, с. 23].

Розвиток самостійності і творчості учнів, студентів, загалом тих,

хто навчається, активізація їхньої пізнавальної діяльності — ця

проблема була і залишається однією з актуальних завдань педаго�

гічної науки. Сучасна орієнтація освіти на формування компетен�

цій як готовності і здатності людини до діяльності і спілкування

передбачає створення дидактичних і психологічних умов, в яких

той, хто навчається, може виявити не лише інтелектуальну і пізна�

вальну активність, але й власну соціальну позицію, свою індивіду�

альність, проявити себе в якості суб’єкта навчання. 

Однією з характеристик сучасної освіти є та, що стосується

пасивності навчання, оскільки учасник цього процесу мусить
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сприймати знання у формі, поданій йому педагогом, викладачем.

Звідси і домінування традиційного способу трансляції знань мето�

дами, які подають знання, в основному, лекціями. Тому залежно від

рівня пізнавальної активності учасників навчального процесу роз�

різняють пасивне і активне навчання [2, с. 46]. Пасивні методи нав�

чання — це способи взаємодії студентів/слухачів і викладача/лек�

тора, в якій останній є основною дійовою особою, котра управляє

ходом заняття, а студенти/слухачі виступають у ролі пасивних учас�

ників, які підпорядковуються директивам педагога. Зв’язок викла�

дача/лектора з тими, хто навчається, здійснюється за допомогою

опитування, самостійних, контрольних робіт, тестів тощо. Слід зау�

важити, що в деяких випадках цей підхід успішно спрацьовує

в руках досвідченого педагога, особливо якщо учасники мають

чіткі цілі, спрямовані на ґрунтовне вивчення предмета. Лекція —

найпоширеніший пасивний метод навчання, який широко викорис�

товується при навчанні у вищих закладах.

Активне навчання дає змогу студентові/слухачеві брати активну

участь у пізнавальному процесі, виконуючи творчі, пошукові, про�

блемні завдання, більшою мірою ставати суб’єктом навчальної

діяльності, вступати в діалог з викладачем [1, с. 42]. Активні методи

навчання — це способи взаємодії учасників навчання, за якої

викладач і студенти/слухачі взаємодіють одні з одними, а ті, хто

навчається, — не пасивні об’єкти, а активні учасники процесу нав�

чання. Якщо в пасивних методах головною дійовою особою і мене�

джером заняття був педагог, то тут і він, і студенти/слухачі знахо�

дяться на рівних правах. 

Інтерактивне навчання — це спосіб пізнання, що здійснюється

у формах спільної діяльності тих, хто навчається: всі учасники

освітнього процесу взаємодіють один з одним, обмінюються інфор�

мацією, спільно розв’язують проблеми, моделюють ситуації, оці�

нюють дії колег і свою власну поведінку, занурюються в реальну

атмосферу ділового співробітництва щодо вирішення проблеми.

Варто зазначити, що таке навчання ґрунтується «на прямій взаємо�

дії учнів (тих, хто навчається) з навчальним оточенням, а навчаль�

не середовище виступає як реальність, в якій учасники знаходять

для себе сферу досвіду, що засвоюється» [4, с. 28]. Багато хто між

активним і інтерактивним навчанням ставлять знак рівняння, але,

незважаючи на спільність, вони мають відмінності. Інтерактивні

методи навчання можна розглядати як найдосконалішу форму
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активних методів. Інтерактивні методи, на відміну від активних,

зорієнтовані на ширшу взаємодію тих, хто навчається, не тільки

з педагогом, але й один з одним і на домінування активності сту�

дентів/слухачів в процесі навчання. 

Визначальними особливостями активного та інтерактивного

навчання, які відрізняють його від звичайного (пояснювального),

є: активізація розумової діяльності того, хто навчається, шляхом

формування спеціальних умов, котрі сприяють цьому, незалежно

від бажання учасника; формування навичок самостійного, творчо�

го вироблення рішень в умовах ігрового імітаційного моделювання,

підвищеної мотивації й емоційності тих, хто навчається; перма�

нентні взаємні комунікації слухачів і викладачів, які розвивають

обидві сторони з позицій рефлексій [7, с. 68]; активне пред’явлен�

ня і використання знань і умінь педагогами.

Оскільки активне навчання дає змогу навчити його учасників

співпраці, воно і є інтерактивним. У даному випадку знання і дос�

від кожного учасника процесу навчання надзвичайно цінні. Напев�

но, найбільші знання має викладач, який веде заняття, експерт

у даній галузі. Незважаючи на це, свій досвід, свої знання, свій спо�

сіб сприйняття світу вносить кожен учасник навчального процесу.

Саме спосіб постановки питання, виявлення труднощів у розумін�

ні обговорюваного питання може вказати нові напрями пошуку для

всіх учасників групи. Базування на спільному досвіді всіх учасників

навчання створює шанс багатобарвності, багатосторонності нав�

чання.

Роль інтерактивних методів навчання у процесі педагогічної

взаємодії різні вчені�дослідники та педагоги�практики визначають

по�різному: хтось бачить в них панацею, що вирішує всі проблеми

процесу навчання, хтось — як суттєве доповнення до системи мето�

дів навчання, що використовуються в сучасній традиційній освіті,

хтось — інструмент, який дає можливість значно урізноманітнити

достатньо однотипну форму пізнання оточуючої дійсності, хтось —

якісно інший підхід до організації освітньої діяльності.

Певно, кожен із перелічених підходів до визначення ролі інте�

рактивних методів має право на існування. Разом з тим розуміння

терміна «інтерактивні методи навчання», а, як наслідок, і його ви�

користання дуже часто є не зовсім точними. Як слово, що визначає

головну особливість даних методів навчання, використовують прик�

метник «інтерактивний», який означає «базований на взаємодії».
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Однак взаємодія, виступаючи базовим елементом будь�якої освіт�

ньої діяльності, більшою чи меншою  мірою наявна при викори�

станні практично будь�якого з методів навчання.  

Американський соціолог і соціальний психолог Джордж Мід,

який був засновником інтеракціонізму, розглядав розвиток суспіль�

ства і соціального індивіда (соціальне «Я») як нерозривне ціле. Він

вважав, що походження «Я» є цілком соціальним, а головна його

характеристика — здатність бути об’єктом самоспостереження, са�

морефлексії та самоконтролю.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що в даному ви�

падку під інтерактивністю розуміється не просто процес взаємного

впливу об’єктів один на одного, а спеціально організована  пізнаваль�

на діяльність, що має яскраво виражену соціальну спрямованість.

Відповідно, до інтерактивних методів можуть бути віднесені ті

методи навчання, які організують процес соціальної взаємодії, на

базі якої в учасників виникає так зване нове знання, що народило�

ся безпосередньо в ході цього процесу або стало його результатом. 

На цей час чинною є така класифікація методів навчання, що

має місце в роботах українських і польських науковців [2; 3; 4;]: імі�

таційні методи активного навчання, тобто такі способи і прийоми

проведення занять, в яких навчально�пізнавальна діяльність побу�

дована на імітації професійної діяльності, та неімітаційні (проб�

лемна лекція, лекція�диспут, метод залучення, прес�конференції,

мозкові штурми тощо). У свою чергу, імітаційні методи поділяють�

ся на ігрові і неігрові. До перших належить проведення різного роду

ігор (ігрове проектування, рольові та ділові ігри,  ігри�імітації тощо,

до інших — аналіз конкретних ситуацій («сase study»), розв’язання

ситуативних задач. 

Необхідною умовою є етап рефлексії, під час якого викладач

організовує обговорення й аналіз колективної діяльності, при

цьому потрібно звернути увагу на завдання, що вирішуються учас�

никами. Відмітимо, що розвиток професійної компетентності слу�

хачів здійснюється в різних видах діяльності: індивідуальній дії,

груповому обговоренні, груповій аналітичній роботі, мовному спіл�

куванні, що створює ефект максимальної і різнобічної завантаже�

ності кожного учасника і повною мірою імітує процеси, які мають

місце в реальній повсякденній практиці соціального педагога. 

Оскільки при організації освітнього процесу за академічного

навчання студентів в Україні переважає лекторій, то при такому
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підході навчальна активність слухачів підмінюється активністю

викладача, що, звичайно ж, жодною мірою не сприяє формуванню

установки тих, хто навчається, на інтелектуальну і творчу самостій�

ність, пошукову активність, самоосвіту і самовдосконалення —

основні психологічні механізми отримання людиною цілісної куль�

тури і компетентності.

І хоча лекція — найбільш часто вживана форма навчання, під

час якої викладач повідомляє майбутнім соціальним працівникам

максимальну кількість інформації в обмежений період часу, вико�

ристання активних методів навчання дає змогу змінити характер

лекційних занять. Методом активізації є вже найпростіша дискусія,

питання та відповіді після чи в ході прочитаної лекції. Необхідність

у формулюванні питання вимагає розуміння змісту, перетворення

його на власну мову та спосіб розуміння. Проте активність в інте�

рактивному навчанні повинна йти глибше. В ньому має знайти

своє місце мистецтво аргументації, пошуку істини, самостійного

розв’язання проблеми, подолання труднощів у розумінні, прагнен�

ня до перманентної самоосвіти. Всі інтерактивні методи, в кінцево�

му рахунку, повинні, власне, служити прагненню до самостійного

розв’язання проблеми, засвоєння знань, тренування вмінь та фор�

мування особистісної позиції [8, с. 56].

Використання таких методів не повинно стати самоціллю і є не�

легкою справою. Такі методи потрібно ще поєднати зі змістом, пот�

рібно мати повне усвідомлення того, яку користь матимуть учасники

та як її реалізувати. До занять із застосуванням інтерактивних методів

потрібно значно більше готуватись, ніж до традиційної лекції.

Щоб навчання із застосуванням інтерактивних методів не пере�

творилось на милу, але неефективну забаву, потрібне точне плану�

вання результатів. Результат має бути: конкретним (не «учасники

будуть краще управляти підлеглими інституціями», а, наприклад,

«учасники зможуть управляти робочим часом своїх працівників»);

вимірюваним (не «учасники ознайомились із методами розв’язан�

ня конфліктів», а, наприклад, 30 осіб вмітимуть розв’язувати кон�

флікти у п’ятьох типових ситуаціях);  узгодженим з очікуваннями

учасників освітньої взаємодії (претенденти повинні знати їх цілі та

результати і перед початком занять висловити згоду на запропоно�

вану методику); реалістичним, а саме таким, що враховує засоби,

уміння та час; визначеним у часі і враховувати як цілий навчальний

цикл (дисципліну), так і його окремі частини [3, с. 23–24].
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Заплановані таким чином результати потрібно обов’язково переві�

рити. У цьому оцінюванні не стільки важливим є те, що зробив чи ска�

зав ведучий, скільки те, що насправді сприйняли учасники вишколу.

У Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» на

кафедрі соціальної роботи також широко використовується інте�

рактивне навчання та інноваційні методики викладання. Зокрема,

під час викладання таких дисциплін, як «Інноваційні методики

в соціальній роботі», «Прикладні методики в соціальній роботі»

застосовуються такі методи: дискусія, «мозковий штурм», робота

в малих групах, рольові  та ділові ігри, аналіз конкретних ситуацій

(«сase study»), різного роду ситуаційні задачі, ігрове проектування

(або управління проектами),  ігри тренувального характеру (ігри�

вправи), ігри�імітації тощо.

Окремо слід виділити таку форму навчання, як тренінг. Тренінг —

це: ефективна форма роботи для засвоєння знань; інструмент для

формування умінь і навичок; спілкування в довірчій атмосфері

і неформальній обстановці; пізнання себе і навколишнього світу,

в тому числі глибше емоційне сприйняття своєї професійної прина�

лежності. Зокрема, елементи тренінгу використовуються на дисци�

плінах  різного спрямування — таких як «Конфліктологія», «При�

кладні методики в соціальній роботі», «Тренінг умінь спілкування»,

«Технології проведення тренінгу в соціальній роботі», «Інноваційні

методики в соціальній роботі», «Самокерована групова робота».

Слід зауважити, що на напрямі підготовки «Соціальна робота»

під час проведення Державної атестації використовуються практич�

ні завдання типу «сase study», під час яких студенти�випускники

вирішують конкретні ситуації як фахівці соціальної роботи для вихо�

ду клієнта зі складної життєвої ситуації, що склалася, шляхом пошу�

ку оптимальних варіантів надання соціальних послуг та допомоги. 

Напевно, багато з методів, про які вже йшлося вище, мають

іншу назву в освітніх технологіях інших країн. Однак, без сумніву,

для впровадження активних методів навчання немає альтернативи.

Є лише певні проблеми в їх застосуванні. Наприклад. чимала

потреба виникає під час проведення активних навчальних заходів

у необхідності використання широкої палітри технічних засобів

навчання (ТЗН), до яких належать різноманітні модераційні (кор�

кові, магнітні) таблиці (дошки), фліп�чарти зі змінними блокнота�

ми, відеозасоби (відеокамери, відеопрогравачі та телевізори), аудіо�

засоби (лінгафонне обладнання та для синхронного перекладу)
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тощо. Чільне місце у цьому списку займає саме персональний

комп’ютер, застосування якого в навчальному процесі є доволі

значним — зокрема, для проведення мультимедійної презентації чи

викладу навчального матеріалу [3, с. 44]. Слід зауважити, що нав�

чальних аудиторій, укомплектованих такими ТЗН, у наших нав�

чальних закладах ще недостатньо. 

В Україні розбудована потужна мережа вищих навчальних

закладів з високопрофесійним викладацьким складом, значна

частина якого здатна проводити навчальний процес активними

методами (зокрема, представників молодої генерації), в тому числі

й у дистанційному форматі [5, с. 30].

Висновки. Використання активних та інтерактивних методів нав�

чання, таким чином, передбачає таке керівництво процесом пізнання,

коли створюється сприятливий психологічний клімат, який дає

можливість управляти постійним діалоговим процесом, коли викори�

стовується така система методик і технологій навчання, яка спрямова�

на головним чином не на трансляцію педагогом готових знань та їх

відтворення, а на самостійне оволодіння цим обсягом знань у процесі

активної пізнавальної діяльності, яка спрямовується викладачем.

У програмних документах нашої країни передбачено забезпечення

розвитку національної освіти на базі нових прогресивних тенденцій,

а це вкрай важко, а то й зовсім неможливо без упровадження у нав�

чально�виховний процес науково�методичних досягнень, які стосу�

ються новітніх педагогічних технологій (а саме інтерактивних мето�

дик навчання), без створення системи інноваційного забезпечення

освітнього процесу.

В статье рассматриваются теоретические основы интерактив#
ного обучения в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: социальный работник, интерактивное обуче�

ние, активные и интерактивные методы обучения, обучающий

процесс.

The article deals with theoretical fundamentals of interactive studying in
higher educational institutions.

Key words: social worker, interactive studying, active and interactive

methods of studying, educational process.
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АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
ПРИ УЧАСТІ ІНТЕГРОВАНИХ ГРУП СТУДЕНТІВ 

У МІЖНАРОДНИХ АРХІТЕКТУРНО6ДИЗАЙНЕРСЬКИХ
КОНКУРСАХ І ВИСТАВКАХ 

У статті розглянуто питання активізації навчального процесу
у студентів#дизайнерів при участі їх в інтегрованих групах із розроб#
лення міжнародних архітектурно#дизайнерських конкурсів та виста#
вок різного класу. Подано висновки відносно поліпшення засвоєння
студентами курсу дизайнерського проектування при органічному
спільному виконанні курсових, дипломних, магістерських робіт із кон#
курсними та виставковими.

Ключові слова: архітектура, дизайн, проект, конкурс, виставка, між�

народний, курсова, дипломна робота, магістерська дисертація, мето�
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Однією з найбільш творчих і цікавих форм практичної діяльності

архітекторів і дизайнерів є участь у розробленні проектів, які пода�

ються на міжнародні конкурси та виставки. Зазвичай міжнародні

конкурси (МА�ДК) влаштовуються при виникненні намірів у інве�

сторів щодо спорудження якогось визначного містобудівного, архі�

тектурного, дизайнерського об’єкта, коли замовники насправді

намагаються збудувати небачену до цього споруду та віднайти за

рахунок різноманітних, творчих мистецьких, певною мірою випад�

кових евристичних пропозицій, найкращого (за визначенням журі)

варіанта проекту. Розробляючи конкурсні проекти, учасники (архі�

тектори та дизайнери) мусять виявити своє непересічне творче

мислення, вміння у стислі терміни прийняти концептуальне

рішення, розробити й оформити на найвищому професійному рівні

обсяжну практичну працю за чітко сформульованою інвесторами

програмою�завданням. Конкурсні роботи вимагають найбільшого

напруження творчих сил митців, уміння продемонструвати свою

високу підготовку та якості майстра�фахівця.

Вельми наближеною до конкурсів є участь архітекторів і дизай�

нерів у міжнародних спеціалізованих виставках (МА�ДВ), що

мають за мету визначити кращі проекти серед представлених, де

учасники демонструють свою професійну підготовку та майстер�

ність широкій публіці, серед якої обов’язково присутні представ�

ники фірм та осіб, що замовлять проекти, тобто майбутніх клієнтів.

Проте сучасні навчальні програми підготовки архітекторів і ди�

зайнерів не передбачають і не можуть у більшості випадків передба�

чити розробку конкурсних і виставкових проектів під час навчаль�

ного процесу, позаяк об’яви конкурсів та більшості виставок носять

непрогнозований, випадковий характер (за винятком окремих тра�

диційних щорічних заходів).

Проблема, яка подається у загальному вигляді, почасти полягає

у пошуку організаційних заходів, які можуть дозволити студентам

взяти участь у міжнародних конкурсах і виставках без шкоди для

навчального процесу, а навпаки — з метою його активізації,з ураху�

ванням додаткових ускладнень в методиці викладання в інтегрова�

них групах, де є особи з обмеженими фізичними можливостями.

Видається, що ця проблема має певне наукове та практичне зна�

чення як з точки зору методичної організації, так і наявних спосо�

бів навчання студентів роботи над конкурсними і виставковими

проектами.
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Мета статті — розглянути й запропонувати специфічні підходи

до активізації навчальних процесів в інтегрованих групах студентів

як результат участі їхніх проектів у міжнародних та всеукраїнських

архітектурно�дизайнерських конкурсах і виставках.

Ґрунтовних наукових робіт із педагогічних аспектів цієї пробле�

ми, написаних в останні роки, віднайти складно, а часом і неможливо

через їх відсутність. Це пояснюється тим, що участь у міжнародних

конкурсах і виставках не є характерною для більшості спеціальнос�

тей, окрім спеціальностей архітектурно�дизайнерського напряму,

а відтак означена тема не викликає наукового інтересу серед фахів�

ців, які не стикаються з даною проблемою у практичній діяльності.

Майже після кожного конкурсу чи виставки в періодичних фахових

виданнях підводяться результати, що були досягнуті, аналізуються

кращі роботи, висновки журі, загальні організаційні проблеми тощо.

Зрідка публікуються каталоги, проспекти, програми конкурсів та

виставок. Прикладами таких публікацій можуть слугувати періодич�

ні видання у «Будівельному журналі» [6; 7; 8]. Так, у роботах О. Р. Гор�

бика, А. І. Ломовського [4; 5] розглядаються загальні проблеми орга�

нізації позааудиторних, позапрограмних самостійних робіт студентів

у Творчих навчально�науково�виробничих майстернях Університету

«Україна» (СТННВ «Майстерня»), що є вельми наближеними до те�

матики нашої публікації. Проте залишається майже невивченою

проблема системної методичної організації роботи студентів архітек�

торів і дизайнерів у міжнародних конкурсах, виставках і, що дуже

важливо, активного поєднання такої роботи з навчальним процесом.

Цим питанням і присвячено дане дослідження.

Основні науково�методичні цілі, що можуть бути досягнуті при

студіюванні у цій публікації, формулюються так:

– аналіз досвіду практичної участі студентів у міжнародних кон�

курсних і виставкових проектах на кафедрі дизайну Інженерно�тех�

нологічного інституту Університету «Україна»;

– виявлення специфічності участі студентів з особливими потреба�

ми у творчих інтегрованих групах над розробленням таких проектів;

– поглиблення активізації навчального процесу за рахунок орга�

нізації участі інтегрованих груп студентів у міжнародних конкурсах

та виставках;

– методичне й організаційне поєднання навчальних програм

з участю груп студентів у конкурсних і виставкових проектах тощо.

За десятирічний період існування кафедрою дизайну Інженерно�

технологічного інституту Відкритого міжнародного університету

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
з особливими потребами 
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розвитку людини «Україна» накопичений чималий досвід методичної

організації участі інтегрованих студентських груп, до складу яких вхо�

дять особи зі сталими фізичними недоліками, у міжнародних конкур�

сах та виставках, що проводились у нашій країні. Педагогічний

колектив кафедри, складений з фахівців, котрі здебільшого мають

величезний практичний досвід архітектурного та дизайнерського

проектування, з початку своєї діяльності намагався залучити студен�

тів до позапрограмного виконання реальних, у тому числі конкурс�

них і виставкових робіт. Зауважимо, що в Університеті «Україна»

значний відсоток (до 10–25%) складають студенти з фізичними обме�

женнями, які навчаються у змішаних, інтегрованих групах, що зумо�

влює певні педагогічно�методичні ускладнення у навчанні.

Великий практичний досвід участі інтегрованих студентських

груп у міжнародних конкурсах дає можливість провести їх поперед�

ню класифікацію за обсягом, значенням, організаційними метода�

ми тощо (табл. 1).

Як свідчать дані з таблиці 1, міжнародні архітектурно�дизайнер�

ські конкурси (МА�ДК) можна поділити на три основні класи:

1) малі за обсягом  конкурси, де програмою передбачається роз�

робка  проектів невеликих об’єктів;

2) середні за величиною конкурси, що націлені на розроблення

проектів середньої значимості та обсягу;

3) конкурси на великі проекти (містобудівлі, ландшафтні, архітек�

турно�дизайнерські та ін.) об’єктів, які мають особливе значення.

Прикладом конкурсів 1�го класу може слугувати конкурс МА�ДК

«Сучасний український годинник », що був об’явлений у 2007 р. фірмою

«Український годинник». Для участі у цьому конкурсі, обсяг проектних

робіт якого складався з 1–2 аркушів формату А�4 та 1–3 аркушів по�

яснювальної записки, була проведена двогодинна незапланована клау�

зура на цю тему, в якій взяла участь інтегрована група студентів II курсу.

Кількісний склад групи — 10 осіб, серед яких троє студентів з вадами

слуху та мови. Після виконання клаузури проводилися обговорення, оці�

нювання та відбір трьох найкращих пропозицій студентів (С. Берестньо�

ва, Д. Височанського, О. Дяченка ), які після доопрацювання у позаауди�

торні години були направлені на конкурс, де нагороджені грамотами.

Результати конкурсу, що висвітлені у студентській газеті університету,

викликали значний інтерес і чималий резонанс у колективі кафедри.

Конкурс засвідчив необхідність передбачати в робочих навчальних про�

грамах 1–2 клаузури на 2–4 академічні години з виконання робіт на

умовно вільні, але бажано реальні конкурсні теми.

виховання та інклюзії людей Розділ І
в загальноосвітній простір
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Вдалою для колективу кафедри дизайну була участь інтегрованої

групи студентів III курсу у щорічному міжнародному конкурсі 2�го

класу «Інтер’єр майбутнього», що проводився у 2008 р. фірмою

«Knauf», Академією архітектури України, Академією будівництва

України, Київським національним університетом будівництва та

архітектури. Тема конкурсу збігалась із тематикою курсової роботи,

але термін проведення був призначений раніше строку здачі курсо�

вого проекту. Проте інтегрована група студентів ( 10 осіб, 3 з яких —

студенти з вадами слуху і мови) з ентузіазмом прийняла пропозицію

на участь у конкурсі, і практично усі 10 проектів були прискорено

підготовлені до попереднього розгляду на засіданні кафедри, де ви�

значилось, що на конкурс мають надсилатися роботи студентів

О. Бровкіна, Д. Височанського, О. Дяченко (двоє останніх — особи

з обмеженими можливостями). Кожен проект представлений на

трьох планшетах формату А�1 та з пояснювальною запискою на 10

сторінок. Роботи відзначені грамотами журі, стаття про них була

опублікована у фаховому «Будівельному журналі» [ 2 ]. Ця подія була

важливою для колективу кафедри дизайну, адже досягнення мораль�

но окрилило студентів групи, які вперше відчули себе переможцями

конкурсу високого професійного рівня. Даний епізод показав, що

можливе виконання курсових проектів за конкурсною програмою,

але необхідна конкретизація тематики курсових проектів та приве�

дення у відповідність терміну її виконання зі строками конкурсів.

Характерним для 3�го класу міжнародних архітектурно�дизай�

нерських конкурсів (МА�ДК) був «Замовлений бліц�конкурс на

визначення найкращої містобудівної, культурної, архітектурної та

мистецької концепції щодо консервації та сучасної музеєфікації

(ревалоризації) автентичних залишків церкви Богородиці (Десятин�

ної), пам’ятки археології національного значення «Місто Володими�

ра — дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної

церкви» зі створенням архітектурного ансамблю з можливістю

екскурсійного відвідування, відправлення релігійних потреб грома�

дян та проведення протокольних заходів».

Проблема подальшого містобудівного розвитку історичної ділян�

ки Старокиївської гори має величезне міжнародне значення, адже,

як мінімум, три сучасні східноєвропейські  держави (Україна, Росія,

Білорусь) вважають, що їх початковий розвиток пішов саме з цього

історичного місця. У сенсі зародження в ті часи ідей східно�

слов’янського  державотворення, ця ділянка, можна сказати, вагоміша

виховання та інклюзії людей Розділ І
в загальноосвітній простір
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від будь�якої на терені цих країн, хоча й перебуває нині у ганебному,

вкрай занедбаному стані. Наразі це вкрай невпорядкована пустка

у центрі столиці, а звідси — малоприваблива для туристів. Необхід�

ність сучасної модернізації та ревалоризації Старокиївської гори —

питання національної гордості трьох східноєвропейських країн та

усіх християнських церков, які, об’єднавшись з цією благородною

метою, могли б виступити колективним інвестором і замовником,

що, напевно, зняло б вічну для нас тему забраклості  коштів.

Конкурс на такий визначний об’єкт мав статус  замовного, і сту�

денти  могли брати участь у складі творчих колективів, створених

фахівцями. Провідні викладачі кафедри дизайну, разом із відомими

київськими спеціалістами з ПАТ «Київпроект», інституту  «Київ�

проектстальконструкція» та «Київпроект�реконструкція», об’єднав�

шись навколо спільної творчої концепції, запросили до участі

в проектуванні студентів із різних (II–VII) курсів, серед яких три

особи були з особливими потребами. Обсяг проектних робіт був

чималим: до 10 планшетів формату А1, містобудівний макет у мас�

штабі 1 : 200 ділянки зі складним рельєфом, історичною забудовою

на підоснові розміром 1,5 x 1,5 м у плані. Термін виконання проек�

ту був вкрай обмежений і становив три тижні. 

Для досягнення високої якості демонстраційної частини, автори

вирішили застосувати новітні прогресивні матеріали, інструменти,

механізми та технології, серед яких: акріл листовий, комп’ютерне

програмування, лазерна різка по цифровій моделі тощо. Без під�

тримки з боку ректорату фінансування закупівлі, транспортування

матеріалів та інструментів, оплати видів робіт, що могли виконува�

ти тільки фахівці високої спеціальної кваліфікації на унікальних

приладах, опрацювання такого рівня у виші було б неможливим.

Студенти набули значного досвіду участі у роботі над унікальним

проектом у складі творчого колективу. Кожен із них працював над

частиною проекту, яка найбільш відповідала його творчим нахилам

і була для нього цікавою. Для заохочення мистецького розвитку

майбутніх дизайнерів їм було дозволено розробити самостійний

варіант проекту, який увійшов до складу загального вирішення

(рис. 1). Крім того, темами дипломного проекту кваліфікаційно�

освітнього рівня «спеціаліст» та магістерської роботи студентів�

учасників творчого колективу згодом була обрана конкурсна

тематика. У майбутньому в таких викладках слід вносити зміни

у навчальну програму та завдання на проектування.

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
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Досвід кафедри дизайну щодо участі у творчих колективах, які

складаються із викладачів і студентів, у міжнародних професійних

виставках, дав підстави прокласифікувати їх у дві групи:

1) щорічні заплановані професійні виставки типу «Kyivbuild» або

«Kyivinteriors», до участі в яких можна поступово підготуватися;

2) незапрограмовані спеціалізовані виставки до міжнародних

заходів, що збігаються з темами курсових або дипломних проектів —

йдеться, наприклад, про міжнародну спеціалізовану виставку до

ХХХ конференції країн�учасниць Антарктичного договору (табл. 2).

У міжнародних професійних (будівельних) виставках, що віднесені

до першого класу, участь груп, які складаються тільки зі студентів,

практично неможлива. На ці виставки допускаються проектні та буді�

вельні організації або окремі фахівці (архітектори та дизайнери), за

представлення робіт на виставках слід платити чималі суми відповідно

до площі експозиції. У деяких випадках на виставку допускаються

лише побудовані об’єкти, чого не може бути у студентських курсових

і дипломних проектах. Цікавим винятком із такого положення була

робота студента О. Дяченка (особа з вадами слуху та мови) «Класичні

етюди» , що являли собою пропозицію по реконструкції типової мало�

габаритної квартири у панельному будинку по пр. В. Маяковського

у Деснянському районі м. Києва (житловий масив Троєщина�Вигурів�

щина) з новим інтер’єром, який був виконаний у традиційному нео�

класичному стилі з елементами мінімалізму. За концепцією, це була

одна з перших і вдалих дизайнерських спроб надати нової композиції

(яка відповідає сучасному комфорту та уявленням про заможне

житло) звичайній невеликій квартирі радянського періоду будівниц�

тва 80�х років. Перебудовуючи квартиру на переддипломній практиці

у ПБК «ВІСТОН», студент взяв активну участь у розробленні цього

реального завдання на стадії ескізного проекту і обрав цю тему для

виконання диплома. Розробляючи диплом та паралельно беручи

участь у розробленні подальших стадій проекту (робочої документації,

авторського нагляду за будівництвом), студент О. Дяченко вніс на

захист до Державної екзаменаційної комісії незвичну піонерну роботу,

де поєднувалися його дизайнерські рішення та фотографії з уже оздоб�

лених приміщень, адже поки розроблялися переддиплом та диплом

інтер’єр квартири був реконструйований. Саме те, що проект був реа�

лізований, дало можливість представити його у співавторстві з голов�

ним архітектором проекту на міжнародну виставку «Kyivinteriors», де

він отримав дипломну відзнаку. 
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Характерним прикладом була також участь групи студентів

Ю. Бісової та О. Тарновської у співавторстві з викладачами кафед�

ри у міжнародній виставці «Kyivbuild» з практичною пропозицією

модернізації існуючих дитячих садків�ясел з добудовою дошкіль�

них групових осередків, що відповідала засадам шкільної реформи,

за якої дошкільнята 5–6�річного віку повинні були починати нав�

чання в таких закладах (рис. 2). З’ясувалося, що за час демографіч�

ної кризи кількість діючих дитячих дошкільних осередків, внаслі�

док перепрофілювання, безповоротно зменшилася, а число дітей

цього віку збільшилося. Керівництво ПБК «ВІСТОН», де студенти

перебували на переддипломній практиці, разом з ректоратом Уні�

верситету «Україна» запропонували  розробити пропозиції щодо

вирішення цієї проблеми. Така робота, що виконувалася студента�

ми на практиці, продовжилася на дипломі. Це дало студентам змогу

разом з головним архітектором проекту та керівником групи взяти

участь у цій міжнародній виставці, де їх проект також отримав

дипломну відзнаку. 

До класу міжнародних виставок, які відбуваються разово і при�

урочені до інтернаціональних заходів, що проходять в Україні,

можна віднести виставку до ХХХ Міжнародної конференції країн�

учасниць Антарктичного договору, де від університету був предста�

влений дипломний дизайнерський проект студента О. Гарбарєва на

тему перспективної української літоральної наукової станції на

цьому віддаленому континенті. Але спочатку пояснимо, що кафе�

дра дизайну має довготермінові творчі зв’язки з Національним

Антарктичним науковим центром Академії наук України. Силами

викладачів і студентів, за замовленням цієї організації, були вико�

нані на рівні дипломних дизайнерських реальних робіт:

– календар�проспект (студенти Л. Плавська, О. Леонтьєва) ;

– журнал «Експедиція�ХХІ (студентка М. Ісаєва) [1], а також

курсові проекти студентів ІІІ курсу О. О. Гавриш, О. В. Ліскевич,

Т. Ю. Мойсіїнко (з�поміж них три студенти з особливими потреба�

ми) [3]. Але, тільки дипломний проект студента О. Гарбарєва дістав

почесну можливість участі у представницькій міжнародній вистав�

ці. Надалі цей проект демонструвався ще на кількох виставках,

зокрема у посольстві Франції, Київському Національному політех�

нічному інституті та ін. 

Міжнародні виставки цього класу мають доволі випадковий ха�

рактер, а для більш гарантованої участі в них студентських проектів

виховання та інклюзії людей Розділ І
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необхідний попередній вибір перспективних тем з піонерних

напрямків науково�технічного прогресу та творче співробітництво

вишів з провідними науково�дослідними установами. Потрібне

розроблення додаткових завдань на проектування таких об’єктів,

а також деяке коригування навчальних робочих програм.

Із викладеного матеріалу можна зробити корисні висновки і на�

мітити перспективи подальших розвідок. Отже, це:

– участь студентів у міжнародних архітектурно�дизайнерських

конкурсах і виставках надзвичайно активізує навчальний процес,

підвищує інтерес до обраного фаху та розкриває їхній творчий

потенціал;

– введення до складу інтегрованих творчих груп по розроблен�

ню проектів до міжнародних конкурсів і виставок студентів з обме�

женими можливостями сприяє їх безболісному входженню у сус�

пільне життя та робочі процеси виробництва;

– для організації участі студентських проектів у міжнародних

конкурсах та виставках необхідною є ретельна попередня робота

професорсько�викладацького складу стосовно пошуку відповідних

установ для співпраці, інформаційний пошук повідомлень про

заплановані заходи;

– у методичному плані, для поєднання навчального процесу

з участю студентів у міжнародних конкурсах та виставках, рекомен�

дуються певні коригування робочих навчальних програм, термінів

виконання проектів, розроблення додаткових завдань на проекту�

вання тощо;

– потрібні додаткові роботи для формування творчих інтегрова�

них студентських груп з психологічною сумісністю учасників,

зокрема осіб з особливими потребами;

– надалі передбачається розроблення науково обгрунтованих

рекомендацій щодо організаційно�методичного забезпечення учас�

ті студентських проектів у міжнародних конкурсах та виставках,

внесення пропозицій щодо означеної тематики у робочі навчальні

програми, здійснення публікацій за даною темою.

Маємо надію, що ця стаття сформує інтерес у науково�педаго�

гічної спільноти до розглядуваних проблем.

В статье рассматриваются вопросы активизации учебного про#
цесса у студентов#дизайнеров при их участии в интегрированных
группах по розработке международных архитектурно#дизайнерских
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конкурсов и выставок разного класса. Излагаются выводы относи#
тельно улучшения обучения студентов дизайнерському проектирова#
нию при органичном совмещении разработки курсовых, дипломных,
магистерских работ с конкурсными и выставочными. 

Ключевые слова: архитектура, дизайн, проект, конкурс, выстав�

ка, международный, курсовая, дипломная работа, магистерская

диссертация, методика обучения, студент, интегрированный, рабо�

чий учебный план.

The problems of the amalgamations the educational process and the par#
ticipation of the integrated students groups in the international architectural
designing competitions and exhibitions are considered in the article. The
recommendations about the necessarity to correct the working learning plans
are giving for the teachers and students. 

Key words: architecture, design, project, competition, exhibition,

international; diploma work; method, education, student, integrate; wor�

king learning plan.
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УДК 378.147:32042 – 057.875 – 056.262 Є. В. Горкуша, 

аспірантка 

ПРОБЛЕМИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ: 

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

У статті висвітлюються проблеми інклюзивного навчання студен#
тів із вадами зору в умовах університету та пропонуються шляхи їх
вирішення. Інклюзивне навчання розглядається як умова повної реалі#
зації принципів демократії, дотримання рівних прав молоді з обмеже#
ними можливостями на здобуття вищої освіти, створення безбар’єр#
ного освітнього простору, адаптованого до можливостей і потреб
означеної категорії молоді.

Ключові слова: інклюзивне навчання, інклюзивна освіта, інклю�

зія, студенти із вадами зору.

На сучасному етапі соціально�економічного розвитку суспільства

і системи освіти України актуальним є визначення нових цілей і цін�

ностей вищої освіти, спрямованої на реалізацію принципів демокра�

тії, гуманізму, справедливості, індивідуального підходу до всіх учасни�

ків навчально�виховного процесу, зокрема до молоді із вадами зору.

Мета статті — виявити і проаналізувати наявні проблеми інклю�

зивного навчання студентів із вадами зору в умовах університету

й охарактеризувати заходи, спрямовані на їх усунення.

Відповідно до поставленої мети сформулюємо такі завдання:

– дати визначення термінів «інклюзія», «інклюзивна освіта»,

«інклюзивне навчання»; 
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– здійснити моніторинг проблем  інклюзивного навчання сту�

дентів із вадами зору в умовах університету;

– запропонувати шляхи розв’язання проблем інклюзивного

навчання студентів  із вадами зору в умовах університету.

У наш час на зміну медичній і економічній моделі, які трактують

інвалідність як індивідуальну патологію (медична модель) або функ�

ціональну обмеженість, непрацездатність (економічна модель), вини�

кає нове розуміння інвалідності (соціальна модель) — як наслідок

того, що саме соціальні  умови (культура суспільства, психологічний

клімат, соціальна організація суспільства), в яких живе і працює люди�

на з ослабленим здоров’ям, звужують можливості її самореалізації [7].

Інклюзія пропонує розуміння інвалідності як відмінності, що

впливає на діяльність особистості, але не є її дефектом або недолі�

ком, і створення включаючого суспільства, в якому відмінність

людини поважається і ціниться [6–7]. 

Інклюзія, у перекладі з англійської мови (inclusion), означає

включення. Цей термін означає більш ефективне включення людей

із особливими потребами в навчальне середовище і в громадське

життя суспільства, рівний доступ до отримання якісної освіти, про�

фесійне й особистісне становлення та самореалізацію з урахуван�

ням їхніх можливостей і потреб.

Необхідно створити таку систему освіти, яка гарантувала б реа�

лізацію всіх вищеозначених принципів. Такою системою є система

інклюзивної освіти.

Інклюзивна освіта — це процес надання освітніх послуг молоді

з особливими потребами, що забезпечує її право на отримання

вищої освіти зі створенням у вищому навчальному закладі умов,

адаптованих до її потреб і можливостей.

Завдання інклюзивної освіти полягає у зміні підходу до навчан�

ня молоді з особливими потребами і ставлення до них.

Складовою інклюзивної освіти є інклюзивне навчання.

Наведемо власне  визначення інклюзивного навчання студентів

із вадами зору: інклюзивне навчання  студентів із вадами зору — це

форма здобуття вищої освіти в процесі спільного навчання цих сту�

дентів і здорових студентів за умови  адаптації навчального закладу

до можливостей і потреб студентів із вадами зору [2]. 

В Україні питанням інклюзивного навчання присвячені наукові

праці П. Таланчука, К. Кольченко, Г. Нікулиної, Ю. Богинської,

В. Синьова, А. Шевцова, Т. Гребенюк  та інших.
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Розвиток системи вищої освіти України згідно із Законом Укра�

їни «Про вищу освіту» (2004) [3], «Стандартними правилами забез�

печення рівних можливостей для інвалідів» (1993) [8], Конвенцією

ООН «Про права інвалідів» (2006) [4],  Наказом Міністерства осві�

ти і науки України, Академії педагогічних наук України № 764 від

17.11.2003 р., № 55 від 17.11.2003 р. «Про затвердження Програми

професійної підготовки інвалідів по слуху і зору у вищих навчаль�

них закладах I–IV рівнів акредитації» [5] передбачає створення но�

вої парадигми вищої освіти, спрямованої на формування освіченої,

творчої особистості, забезпечення рівних умов для розкриття здіб�

ностей, задоволення освітніх потреб кожного, в тому числі студен�

тів із вадами зору.    

На думку Ю. Богинської, прийняті в Україні нормативно�право�

ві документи і діяльність, яка спрямована на їх  реалізацію, свідчать

про те, що зроблено великий прорив у законодавчому забезпеченні

доступності освіти для осіб із обмеженими можливостями здоров’я.

Але реалізація цих документів здійснюється неповною мірою через

необхідність їх доопрацювання з погляду вдосконалення методик

навчання й організації навчального процесу, а також значних

фінансових внесків [1].

Питання інклюзивного навчання студентів із вадами зору потре�

бують більш глибокого і фундаментального дослідження, оскільки,

саме вища школа завершує формування особистісних якостей

молодої людини, готуючи  її до професійної діяльності.            

Відсутність закону про інклюзивну освіту у вищих навчальних

закладах не дає можливості  повною мірою реалізувати права осіб

з обмеженими можливостями, зокрема із вадами зору, на отриман�

ня якісної вищої освіти з урахуванням їхніх  можливостей і потреб.

Ще однією проблемою є неузгодженість наукової терміноло�

гії в царині психолого�педагогічних досліджень інклюзивного

навчання.

Наразі немає чіткого тлумачення дефініції «студентів із вадами

зору», відсутня диференціація вад зору, за якими студенти можуть

навчатися в технічних або гуманітарних вищих навчальних закладах.

Недостатність методичного і технічного забезпечення навчаль�

ного процесу студентів із вадами зору є однією з проблем інклюзив�

ного навчання цієї категорії студентів.

Крім того, нагальною проблемою є недостатній рівень підготов�

ки  викладачів вищих навчальних закладів до роботи зі студентами
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із вадами зору. Не сформована єдина база даних студентів із вадами

зору, які навчаються у вищих навчальних закладах. 

У ході нашого дослідження для виявлення проблем і освітніх

потреб студентів із вадами зору на базі Чорноморського державно�

го університету імені Петра Могили було проведено анкетування

цієї категорії студентів, у якому взяли участь 34 особи. У результаті

було з’ясовано труднощі, з якими студенти з вадами зору стикають�

ся під час навчання в університеті.   

Виходячи з цього, можна зробити висновок, що  основними

проблемами є:

– відсутність спеціального обладнання й озвученого програм�

ного забезпечення — 56%;

– відсутність навчального матеріалу в адаптованому вигляді (на

аудіоносіях) — 44%;

– орієнтація в університетському просторі — 8%;

– складання заліків та іспитів — 12%;

Шляхами вирішення усіх вищеозначених проблем можуть бути:

– доопрацювання нормативно�правових документів щодо ін�

клюзивного навчання студентів із вадами зору в доповнення

до документів,  що  регламентують навчання цієї категорії сту�

дентів;

– приведення у відповідність наукового апарату у сфері навчан�

ня студентів з обмеженими можливостями (із вадами зору);

– розроблення науково�методичного забезпечення інклюзивно�

го навчання студентів із вадами зору в умовах університету;

– створення технічної бази, включаючи  спеціальне обладнання

і програмне забезпечення (інтерактивні дошки, читаючі і  ска�

нуючі машини, озвучені програми тощо);

– проведення моніторингу  кількості  студентів  із  вадами  зору

і  створення єдиної бази статистичних даних про цю категорію

студентів та їхніх нозологій;

– проведення семінарів із особливостей інклюзивного навчання

студентів  із вадами зору для викладачів університетів;

– створення безбар’ьерного середовища в університетах;

– проведення занять із орієнтації цих студентів в університет�

ському середовищі;

– адаптація навчального матеріалу до потреб і можливостей

означеної категорії студентів ( в аудіо� і електронному вигляді,

друкування навчальних матеріалів збільшеним шрифтом).         
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Проведена нами на базі Чорноморського державного універси�

тету імені Петра Могили робота щодо вивчення проблем інклюзив�

ного навчання студентів із вадами зору свідчить про необхідність

конкретизації наукового апарату, доповнення та розроблення дер�

жавних документів, здійснення керівництвом університету прак�

тичних заходів для корекції розкладу занять, забезпечення студен�

там із вадами зору доступу до дидактичних матеріалів, поширення

спеціальних озвучених програм, що забезпечують зміщення наван�

таження із зорового аналізатора на слуховий.

Для вирішення названих проблем і створення умов для успішно�

го навчання студентів із вадами зору необхідно поєднувати теорію

з практикою, що забезпечується основними принципами інклю�

зивного навчання. Поєднання теоретичних знань, отриманих у на�

вчальному процесі, та практичних навичок використання цих

знань  можливе через створення і діяльність  Центру  навчання сту�

дентів із особливими потребами  в Чорноморському державному

університеті імені Петра Могили.  

У процесі анкетування 59% студентів із вадами зору висловили

побажання користуватися навчальними й інформаційними послу�

гами цього центру.  

При отриманні вищої освіти студентами із вадами зору виникає

реальна можливість реалізувати свій інтелектуальній потенціал,

стати більш конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

Для цього необхідно проводити науково обґрунтовані дослідження

більш перспективних для цієї категорії студентів професій (ство�

рення банку професій) відповідно до їхніх можливостей і потреб,

використовувати діючі програми їх працевлаштування, впроваджу�

вати світовий досвід роботи  з цією категорією студентів.

Інклюзивне навчання передбачає створення відповідного освіт�

нього простору, забезпечення наукового, психолого�педагогічного

супроводу, створення навчальних програм, адаптованих до можли�

востей і потреб студентів із вадами зору.

Сьогодні шляхи вирішення проблем інклюзивного навчання сту�

дентів із вадами зору в умовах університету вбачаються в практичної

реалізації вищеозначених заходів, постанов нормативно�правових

документів, прийнятих і ратифікованих в Україні. Розробляючи нав�

чально�методичне забезпечення інклюзивного навчання цієї катего�

рії студентів, доцільно використати досвід країн, які досягли певного

успіху у цій сфері, й адаптувати його до реалій України. 
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Необхідно сформувати в суспільстві толерантне ставлення до

людини з особливими потребами, а засоби масової інформації  по�

винні постійно формувати нове мислення в суспільстві щодо цієї

категорії людей.

Поетапне вирішення розглядуваних проблем інклюзивного нав�

чання студентів із вадами зору в умовах університету надасть їм

можливість отримувати вищу освіту з урахуванням  їхніх особливо�

стей і потреб, сприятиме соціальній справедливості, подоланню

негативних стереотипів щодо інклюзії цієї категорії студентів

у соціум.  

В статье освещаются проблемы инклюзивного обучения студентов
с нарушением зрения в условиях  университета  и  предлагаются  пути
их   разрешения.   

Инклюзивное обучение рассматривается как условие полной реали#
зации принципов демократии, соблюдения равных прав молодежи
с ограниченными возможностями на получение высшего образования,
создание безбарьерного  образовательного пространства, адаптирован#
ного к возможностям и потребностям указанной категории молодежи.

Ключевые слова: инклюзивное обучение, инклюзивное образо�

вание, инклюзия, студенты с нарушением зрения.

The author outlines the problems of   inclusive study of students with visu#
al impairments and proposes the ways of their solution in university’s condit#
ions. Inclusive study is considered as a condition of full realization of princi#
ples of democracy, equal right of young people with limited possibilities to
gaining higher education, creation of non#barrier educational environment,
adapted to opportunities and needs of this category of young people.

Key words: inclusive study, inclusive education, inclusion, students

with visual impairments.
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УДК 37.011.33:37.063 Т. Є. Єжова,

кандидат педагогічних наук

ОРГАНІЗАЦІЙНО6ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТВОРЕННЯ
ТОЛЕРАНТНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ІНКЛЮЗИВНОЇ ШКОЛИ

У статті уточнено поняття «толерантне освітнє середовище»;
схарактеризовано ознаки толерантного освітнього середовища;
обґрунтовано організаційно#педагогічні умови створення толерантно#
го освітнього середовища в інклюзивній школі.

Ключові слова: толерантність, діти з особливими освітніми пот�

ребами, інклюзивна освіта.

Метою соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостя�

ми життєдіяльності є інтеграція їх у суспільство. Для досягнення

цієї мети необхідним є створення середовища, в якому діти можуть

взаємодіяти, спілкуватись і розвиватися відповідно до своїх можли�
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востей. Оптимальними в цьому сенсі є інклюзивні школи, які, за

визначенням, є «школами для всіх» (Т. Бут, М. Ейнскоу, В. Засенко,

А. Колупаєва, Дж. Леско, М. Малофєєв, Н. Назарова та ін.). Про�

блеми інклюзивної освіти привертають дедалі більшу увагу дослід�

ників (І. Бгажнокова, І. Гилевич, Д. Зайцев, В. Засенко, А. Колу�

паєва, М. Малофєєв, В. Синьов, О. Таранченко, Д. Шамсутдінова,

Л. Шипіцина, Н. Шматко та ін.). Обґрунтовано, що інклюзивне

навчання корисне не лише для дітей з особливими потребами,

а й для їх однолітків, оскільки сприяє розвитку емпатії, толерант�

ності, формуванню реалістичного світогляду. Тим часом одним із

чинників, що гальмує інклюзію, визнається неготовність деяких

педагогів, здорових дітей та їхніх батьків взаємодіяти із дітьми, які

мають особливі потреби. Таким чином, формування в інклюзив�

ному навчальному закладі толерантного освітнього середовища

є важливим педагогічним завданням.

Мета цієї статті — на підставі теоретичного аналізу досліджень

у галузі інклюзивної освіти та педагогіки толерантності визначити

ознаки й організаційно�педагогічні умови створення толерантного

освітнього середовища інклюзивної школи. 

Услід за В. Ясвіним, освітнє середовище ми розуміємо як систе�

му умов формування та розвитку особистості, що містяться в пев�

ному соціальному й просторово�предметному оточенні [4, с. 11].

Зазначимо, що таке визначення є загальним. Для конкретизації

даного поняття доцільно виділити мікрорівень (середовище

навчального закладу, сім’я тощо), мезорівень (середовище міста,

регіону) та макрорівень (середовище країни, співдружності країн

тощо) освітнього середовища. Таким чином, освітнє середовище нав�

чального закладу можна визначити як функціональне й просторове

об’єднання суб’єктів навчально�виховного процесу, між якими вста�

новлюються близькі різнопланові групові взаємозв’язки [4, с. 12].

Педагогічні ідеї формування толерантної особистості розгляда�

лися в багатьох роботах видатних педагогів минулого (Г. Ващенко,

А. Макаренко, М. Монтессорі, Й. Песталоцці, С. Русова, В. Сухом�

линський, Л. Толстой, К. Ушинський та ін.). У сучасній науці ідеї

толерантності реалізуються у педагогіці співробітництва (Ш. Амо�

нашвілі, О. Ільїна, В. Шаталов та ін.), педагогіці ненасильства

(А. Козлова, В. Маралов, В. Сітаров та ін.) та безпосередньо у педа�

гогіці толерантності (Т. Арістова, М. Боритко, Г. Палаткіна,

Ю. Тодорцева та ін.).
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Оскільки у педагогіці толерантність визначається як певна риса

особистості, що виявляється в готовності людини приймати інших

такими, якими вони є, взаємодіяти з ними на засадах взаємопова�

ги, відкритості до сприйняття інших культур, здатності запобігати

конфліктам або розв’язувати їх ненасильницькими засобами

(О. Асмолов, Л. Бернадська, І. Бех, Б. Гершунський, Л. Хоружа та

ін.), освітнє середовище, в якому створено умови для формування

толерантної особистості, ми вважаємо толерантним.

Відповідно, інтолерантним середовищем є таке, де панує не�

прийняття іншого тільки за те, що він виглядає, думає, діє інакше.

Інтолерантна поведінка дітей може варіюватися за ступенем вира�

ження та формами прояву: від демонстрації неприйняття й недоб�

розичливості до словесних образ і застосування сили. Основними

формами прояву інтолерантності серед дітей є ображання, глузу�

вання, зневажання, негативні оцінки.

Л. Шипіцина виділяє такі прояви інтолерантності в інтегровано�

му дитячому середовищі: 1) дитина прагне до однолітків, але одно�

літки її відкидають; 2) дитина прагне до однолітків, її не відкида�

ють, але спілкування є формальним; 3) дитина відособлюється від

однолітків, вони також не виявляють до неї інтересу; 4) дитина уни�

кає контактів з однолітками, вони також уникають контактів з нею

[3, с. 142].

Аналіз наукових джерел з проблем формування толерантності

дітей та молоді (Л. Бернадська, А. Біджиєв, О. Грива, Е. Койкова,

П. Комогоров, Н. Кудзієва, Т. Ліхачова, О. Волошина, О. Рибак,

Т. Углова та ін.) надав можливість виділити два шляхи побудови

толерантного освітнього середовища. Перший (умовно назвемо

його директивним) полягає в припиненні негативних реакцій

одних дітей відносно інших. Проте такі припинення забезпечують

лише мінімальний рівень поваги до іншого. Другий шлях (умовно

назвемо його демократичним, або особистісно�орієнтованим)

полягає у створенні умов, необхідних для досягнення всіма учнями

високого соціального статусу й усвідомлення соціальної значущості

кожного з них. В умовах інклюзивної школи це означає: визнання

рівної цінності для суспільства всіх учнів і педагогів; підвищення

ступеня їхньої участі у культурному житті школи; модифікацію

методики роботи в школі таким чином, щоб можна було повністю

задовольнити різноманітні потреби всіх учнів; усунення бар’єрів на

шляху одержання ними знань і повноцінної участі у шкільному
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житті. Зауважимо, що максимальну результативність дає поєднан�

ня цих двох шляхів. Завдання педагога — навчитися бачити й роз�

пізнавати перші ознаки можливої конфліктної ситуації, щоб запо�

бігти її розвитку або знайти компромісне розв’язання конфлікту.

Зазначимо, що вся система навчально�виховної роботи, всі пе�

дагогічні засоби тією чи іншою мірою впливають на формування

толерантності в дітей. Методика виховання толерантності базуєть�

ся на знанні педагогом індивідуальних особливостей дітей, взаємин

між дітьми та їх проявів у поведінці. Після вивчення й аналізу

ситуації педагоги здійснюють пошук ефективних форм виховання

в дітей толерантності, визначають конкретний зміст цієї роботи.

При цьому необхідно виходити з того, що основа толерантності —

формування гуманних відносин між людьми. Це можливо здійсню�

вати в навчальний і позаурочний час через всю систему відносин

у колективі класу, школи.

Вважаємо, що виховання толерантності починається з форму�

вання в молодших школярів стійкого прояву дружелюбності до

однокласників і однолітків у найближчому оточенні, ввічливості

у відносинах з людьми, стриманості у прояві негативних почуттів,

нетерпимого ставлення до насильства, зла, брехливості, ліні тощо.

У середніх класах особлива увага має звертатися на товариську

взаємодопомогу у важку хвилину, чуйність до горя чужих людей,

прояви милосердя до хворих, літніх — усіх , хто потребує допомоги.

У старшокласників важливо виховувати такі якості, як здатність іти

на компроміс при суперечках, справедливість у взаєминах із людь�

ми, здатність стати на захист слабкого.

У дослідженні А. Колупаєвої показано, що само по собі спільне

навчання здорових дітей і дітей «особливих» не розв’язує всіх проб�

лем їхньої взаємодії; оскільки без відповідної педагогічної роботи

сфера дитячих стосунків може залишатися деформованою, непов�

ноцінною [1, с 209]. Тому важливим у роботі педагогів вважаємо

здатність до регулювання взаємин між дітьми. Успішність вирішен�

ня даного завдання багато в чому залежить від характеру спілкуван�

ня та психологічної схильності дітей до міжособистісних контактів.

При цьому потрібно враховувати особливості розвитку дітей з пси�

хофізичними порушеннями.

Так, порушення діяльності зорового аналізатора призводить до

труднощів у встановленні контактів з оточуючими (Г. Григор’єва,

М. Земцова, В. Кобильченко, О. Литвак, Г. Нікуліна, Л. Плаксіна,
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Є. Синьова, Л. Сонцева та ін.). В інтегрованому колективі діти з по�

рушеннями зору часто займають позицію самоізоляції, підлеглості,

відмови від боротьби із труднощами. Через візуально сприймані

дефекти такі діти можуть стати об’єктом надмірної уваги з боку

дітей з нормальним зором. За відсутності відповідного виховання

ця увага виявляється в нетактовному розгляданні, постановці трав�

муючих запитань або униканні спілкування.

Для дітей із порушеннями інтелекту насамперед характерне знач�

не зниження, порівняно з нормою, потреби у взаємодії з дорослими

та однолітками (В. Бондар, І. Єременко, С. Забрамна, С. Миронова,

Б. Пузанов, С. Рубінштейн, В. Синьов, О. Хохліна та ін.).

Специфіка соціального розвитку дітей з порушеннями слуху

визначається обмеженням можливостей їхнього вербального спіл�

кування. У результаті недосконалими виявляються емоційна сфера,

уявлення про поведінкову норму, що призводить до виникнення

додаткових утруднень розвитку взаємин з однолітками (Т. Богдано�

ва, Р. Боскіс, Т. Власова, В. Засенко, Н. Засенко, С. Зиков, Б. Кор�

сунська, Ф. Рау, Л. Фомічова, Ж. Шиф та ін.).

Незрілість засобів комунікації відіграє вирішальну роль і в осо�

бистісному розвитку дітей з порушеннями мовлення. Непевність

у собі, прояв негативізму, замкнутість, як результат реагування ди�

тини на свій дефект, впливають на характер її спілкування з одно�

літками. У таких дітей відмічається недорозвинення соціальної

спрямованості, незрілість форм міжособистісної взаємодії, що

спричиняє роз’єднання дитячого колективу (Р. Левіна, В. Селивер�

стов, Є. Соботовіч, М. Хватцев, М. Шеремет та ін.).

У дітей із церебральними паралічами порушується формування

особистості. Нормальний інтелектуальний розвиток при цьому за�

хворюванні часто поєднується з відсутністю впевненості в собі,

самостійності, з підвищеною сугестивністю. Особистісна незрілість

виявляється в наївності суджень, слабкій орієнтованості в побуто�

вих і практичних питаннях життя. У дітей легко формуються утри�

манські установки, нездатність до самостійної практичної діяль�

ності. Труднощі соціальної адаптації сприяють розвитку таких рис

особистості, як боязкість, сором’язливість, невміння обстоювати

свої інтереси. Це поєднується з підвищеною чутливістю, уразливістю,

вразливістю, замкнутістю (І. Левченко, І. Мамайчук, О. Мастюко�

ва, О. Приходько, В. Синьов, Л. Шипіцина та ін.).
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Специфічна поведінка аутичних дітей характеризується викорис�

танням примітивних форм контакту: їм подобається бігати разом

з іншими дітьми, обіймати їх, штовхати, заглядати в очі, сміятися.

Навіть найпростіші взаємини аутичних дітей з однолітками встано�

влюються зі значними труднощами. Навіть при взаємній симпатії

дітей їхнє спілкування не налагодиться само собою і в найкращому

випадку залишиться на рівні біганини й метушні, що закінчуєть�

ся загальним збудженням і дискомфортом (О. Баєнська, К. Лебе�

динська, М. Ліблінг, О. Нікольська, Т. Скрипник, Г. Смоляр,

В. Тарасун, О. Янушко та ін.).

З огляду на викладене можна стверджувати, що найбільш

сприятливою для формування толерантних міжособистісних сто�

сунків у дитячому колективі інклюзивної школи є спільна діяль�

ність дітей, яка має соціально та особистісно значущий зміст. Для

цього можуть бути використані всі види навчальної й позаурочної

роботи, зміст яких націлений на формування моральних взаємин

між людьми. Ефективність спільної діяльності дітей як засобу фор�

мування толерантності підвищується, якщо вони усвідомлюють її

мету й знаходять в ній особистісний зміст; здійснюються спільне

планування, організація й підбиття підсумків діяльності, а також

реалізується педагогічно доцільний розподіл ролей і функцій між

дітьми і педагогом; створюються ситуації вільного вибору дітьми

видів і способів діяльності; кожний учасник може реалізувати себе,

домогтися успіху і водночас виявити турботу про інших, зробити

реальний внесок у спільну справу. Виховний потенціал спільної

діяльності зростає, якщо вона носить творчий характер (Ю. Азаров,

Р. Вайнола, І. Зязюн, Л. Лузіна, Н. Ничкало, С. Сисоєва та ін.).

Колективна творча діяльність сприяє формуванню толерантності,

якщо діти при цьому набувають досвіду гуманної партнерської

взаємодії з педагогом та між собою. Для того щоб забезпечити

психологічну захищеність дитини, успішність її взаємин з іншими,

педагог має створювати спеціальні ситуації, що дають дітям можли�

вість здійснювати взаємодопомогу, приймати самостійні рішення,

висловлювати власні судження та водночас поважно ставитися до

думки інших. Засвоєнню в практичній діяльності принципів толе�

рантності (рівності, співпраці, свободи вибору, ціннісного само�

визначення) сприяє також розвиток у навчальному закладі системи

учнівського самоврядування.
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Також у виховному процесі необхідно не лише ставити за мету

формування толерантності, але й задавати дітям норми взаємин,

що може бути реалізовано лише у толерантному середовищі.

Нідерландською дослідницею Б. Ріердон визначено ознаки то�

лерантного вчителя; зокрема, толерантний вчитель усвідомлює, що

його сприймають як зразок для наслідування; він опановує та вико�

ристовує відповідні навички для розвитку діалогу та мирного роз�

в’язання конфліктів; заохочує творчі підходи до вирішення про�

блем; забезпечує умови для спільної конструктивної активності

учасників освітнього процесу; не заохочує агресивну поведінку та

суперництво; сприяє залученню учнів і батьків до прийняття

рішень і розроблення програм спільної діяльності; вчить мислити

критично й уміє цінувати позиції інших [2, с. 54–55].

Аналіз наукових джерел надав підстави виділити такі основні

ознаки толерантного освітнього середовища:

1. Відкритість для дітей, різних за соціальним статусом, станом

здоров’я, зовнішнім виглядом. Школа має бути відкрита для діало�

гу, міжособистісного і групового спілкування, сприяти збагаченню

життєвого досвіду дитини. Саме відсутність досвіду й інформації —

дві найпоширеніші причини розвитку в дітей негативних стереоти�

пів відносно «інших». Необхідно оточити дітей позитивними обра�

зами (іграшками, музикою, літературою, відео, прикладами із

ЗМІ), що дають уявлення про людську індивідуальність та можли�

вості соціально�прийнятного самовираження. Водночас необхідно

заохочувати дитину знаходити щось спільне між собою та іншими.

Щоразу, коли дитина говорить, що хтось дуже не схожий на інших,

можна сказати: «Так, ти правий. Але вона (несхожа на інших дити�

на) любить маму й тата, намагається добре поводитися, хоче мати

гарних друзів і любить малювати, ну зовсім як ти». Необхідно допо�

могти дітям побачити, наскільки подібність переважає відмінності.

Перед педагогом інклюзивної школи стоїть завдання створення

такої дитячої групи, де право дитини бути собою не обмежується

жодними умовами, де під впливом позитивного ставлення форму�

ється стереотип позитивного сприйняття «інших». У такій групі

передбачається відсутність декларованих групових норм, носієм

яких є педагог: усі правила розробляються разом з дітьми. Груповому

аналізу, як правило, підлягають лише ситуації, які стосуються всієї

групи, при цьому завжди виключається можливість групового оці�

нювання чиїхось індивідуальних поглядів, думок, поведінки тощо.
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2. Стійкість до внутрішніх змін та зовнішніх впливів; при цьому

мова йде не про усунення того чи іншого протиріччя всередині

закладу або нейтралізацію якогось зовнішнього негативного впли�

ву (часто це просто є нереальним), а про можливість їх пом’якшен�

ня, зниження негативного та підвищення позитивного потенціалу

середовища засобами, доступними навчальному закладу.

3. Гуманність, яка передбачає співпрацю та діалог учителя

з учнями та їхніми батьками. У такій співпраці виникає нова, поки

що нетрадиційна як для школи, так і для суспільства загалом

соціальна ситуація, в яку включаються звичайні учні й учні з осо�

бливостями психофізичного розвитку, батьки різних категорій

дітей, а також педагоги. Проте, як свідчить практика, така ситуація

не завжди спонукає до співробітництва, до співчуття та співпере�

живання. Якщо не проводити цілеспрямовану педагогічну роботу

з вибудовування толерантних взаємин між всіма учасниками нав�

чального процесу, то вони й не виникнуть, а взаємодія й співробіт�

ництво матимуть лише формальний характер.

4. Варіативність, що дає можливість враховувати та задовольня�

ти потреби кожного. Незвичайність «особливої» дитини визнача�

ється не стільки характером її порушення, скільки умовами її розвит�

ку та набуття життєвого та соціального досвіду. А досвід у всіх

різний. Реалії життя є такими, що наявність будь�якої вади часто

призводить до соціальної ізоляції такої дитини. Її розвиток відбу�

вається в інших, особливих, деприваційних умовах, які познача�

ються на процесі соціалізації протягом всього життя. Ці особливі

умови розвитку дітей дуже важливо враховувати в педагогічному

процесі, тому що деформація соціальних зв’язків, зумовлена наяв�

ністю порушень, вимагає іншого підходу до вибору форм, засобів

і методів навчання. Доводиться дедалі більше зважати на необхід�

ність більше широкого застосування соціальних форм навчання,

основаних на процесі безпосереднього включення дітей з особ�

ливостями психофізичного розвитку у взаємодію між собою та

з іншими людьми, у налагодження зв’язків із різними соціальними

групами тощо.

Наприкінці зазначимо, що толерантність, як і будь�яку іншу

якість, у дитини набагато легше сформувати, якщо союзниками

педагогів у даному питанні є її батьки. За свідченням педагогів�

практиків, негативне ставлення до появи в класі дитини з особли�

вими потребами висловлюють до 60% батьків здорових дітей.
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Водночас вітчизняними та зарубіжними науковцями обґрунтовано,

а практикою підтверджено корисність інтегрованого навчання не

лише для учнів із психофізичними порушеннями, а й для учнів з типо�

вим рівнем розвитку, оскільки сприяє розвитку в них емпатії, уможлив�

лює об’єктивну самооцінку, формує реалістичний світогляд. Тому

з батьками здорових учнів необхідно проводити цілеспрямовану робо�

ту, роз’яснювати їм важливість виховання в дітей толерантності й куль�

тури міжособистісного спілкування. При цьому сам педагог має бути

прикладом толерантного та поважного ставлення до інших, показува�

ти позитивний зразок гуманної взаємодії з родиною. Якщо чуйність,

тактовність, терпіння, увагу та повагу до всіх без винятку дітей і бать�

ків педагоги проявлятимуть з перших днів перебування дитини

в школі, це стимулюватиме прояв даних якостей в учнів і їхніх батьків.

Усе викладене дає підстави для таких висновків.

1. Толерантним можна вважати освітнє середовище, в якому

створено умови для формування толерантної особистості. Ознака�

ми толерантного освітнього середовища є відкритість для всіх без

винятку дітей, стійкість до внутрішніх змін та зовнішніх впливів,

гуманність і варіативність.

2. У толерантному освітньому середовищі діти не лише отриму�

ють інформацію про толерантність, а й набувають досвід життя

у відкритому демократичному суспільстві.

3. Організаційно�педагогічними умовами створення толерант�

ного освітнього середовища можна вважати формування в інклю�

зивній школі таких взаємин між учасниками навчального процесу,

які забезпечують соціалізацію дітей через включення їх у різнома�

нітні культурні та соціальні практики в процесі навчальної і позау�

рочної діяльності; при цьому кожен учасник навчального процесу

має можливість бути успішним, а його внесок визнається важливим

і значущим для всіх.

4. Найдієвішими методами виховання толерантності учнів інклю�

зивної школи є стимулювання та мотивація, вправа, виховна ситуація.

Вважаємо, що проблема формування взаємин учасників навчаль�

ного процесу інклюзивної школи потребує подальших досліджень.

В статье уточнено понятие «толерантная образовательная
среда»; охарактеризованы признаки толерантной образовательной
среды; обоснованы организационно#педагогические условия создания
толерантной образовательной среды в инклюзивной школе.
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In the article the conception of «tolerant educational environment» is
defined more exactly; the showings of tolerant educational environment are
characterized, also; organizational#pedagogic conditions for creating of tole#
rant educational environment in the inclusive school are substantiated.

Key words: tolerance, children with special educational needs, inclusi�

ve education.
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВНЗ

У статті аналізуються фактори, що впливають на ефективність
адаптації студента#інваліда до умов навчання у ВНЗ. Описуються ті
чинники, які сприяють формуванню та закріпленню дезадаптаційних
тенденцій в поведінці особистості з обмеженими можливостями,
а також умови гармонізації особистості інваліда, підвищення його
адаптаційних можливостей.

Ключові слова: адаптація, дезадаптація, інвалідність, дискримі�

нація, стереотип, упередження.
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Постановка проблеми. У сучасному суспільстві проблема адапта�

ції інваліда є особливо гострою, і це зумовлено соціальною вразли�

вістю цієї категорії населення. Особливої актуальності набуває

питання адаптації студентів з особливими потребами до навчання

у ВНЗ, оскільки успішна їх адаптація сприяє гармонізації особис�

тості загалом, ефективнішому оволодінню ними навичками профе�

сійної діяльності. Поява ж дезадаптивних тенденцій у поведінці

інваліда супроводиться соціальною ізольованістю, нездатністю до

самовираження та самореалізації, виникненням негативних емо�

ційних станів, що призводять до дестабілізації особистості. Таким

чином, здійснення поглибленого аналізу факторів, що сприяють чи

перешкоджають адаптації інваліда в умовах навчання у ВНЗ, є акту�

альним завданням, яке постає перед психологами та педагогами.

Метою цієї статті є виявлення тих факторів, які впливають на

успішність адаптації студента з особливими потребами до умов нав�

чання у ВНЗ.

Теоретико=методологічними засадами дослідження стали наукові

праці Е. Дюркгейма, М. Вебера, Г. Міда, Г. Спенсера, Г. Сельє,

Ж. Піаже, Р. Мертона, а також сучасні праці, присвячені поясненню

адаптаційного процесу, П.С. Кузнецова, О. І. Зотової, І. К. Кряжевої,

А. А. Налчаджяна, Б. М. Коган, С. А. Ларіонової, М. А. Шабанової,

Е. Н. Сметанина, Є. В. Первишевої, Н. Є. Шустової, Д. Г. Массерма�

на, З. А. Данилової.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному суспільстві

недостатню адаптацію інвалідів до умов життя у здоровому соціумі

загалом та до умов навчання у ВНЗ зокрема, можна розглядати як

значущу, актуальну проблему, оскільки її прояви призводять до

дезорганізації особистості, не дають можливості їй стати повноцін�

ним членом суспільства.

Процес адаптації передбачає, насамперед, активність самого суб’єк�

та діяльності, яка вимагає осмислення своїх дій і вчинків, пошуку влас�

них шляхів рішень відповідно до конкретних умов життєдіяльності,

аналіз характерних особливостей і результатів взаємодії (у даному

випадку першокурсника) з новими людьми і обставинами. Адаптація

містить у собі складні, багатогранні взаємини людини з довкіллям [2]. 

На студентський вік припадає процес активного формування

соціальної зрілості, яка полягає у здатності кожної молодої людини

опанувати сукупність соціальних ролей. Цей період збігається

з періодом юності і відрізняється складністю становлення особистіс�
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них рис характеру. Розвиваються такі якості особистості, як цілес�

прямованість, рішучість, наполегливість, самостійність, ініціатив�

ність, уміння володіти собою. Підвищується інтерес до моральних

проблем; це сенс буття, життєві цілі, спосіб життя, кохання, вірність

тощо. Однак у 17–19 років, коли відбуваються пошуки власного ду�

ховного простору, коли загострюється потреба смисложиттєвого са�

мовизначення, взаємодія з «іншим», «новим» може породжувати кон�

флікти, протистояння, викликати неадекватні реакції й оцінки [2]. 

Адаптація студентів�першокурсників в умовах нового середовища,

в умовах нової системи освіти у вищих навчальних закладах не завжди

проходить успішно. Дослідження процесу адаптації першокурсників

в умовах ВНЗ дають підстави виділити такі головні труднощі, як пере�

живання, пов’язані з перехідним періодом від шкільного до доросло�

го життя; невизначеність мотивації вибору професії; недостатня

психологічна підготовка до самостійного життя, необхідність прийма�

ти рішення, брати на себе відповідальність за власні дії та вчинки; не�

вміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки і діяльнос�

ті, що підсилюється відсутністю звичного повсякденного контролю

педагогів і батьків; нові умови діяльності студента у ВНЗ — йдеться

про якісно іншу систему співвідношення відповідальності і залежності,

де на передній план виступає необхідність самостійної регуляції своєї

поведінки; пошук оптимального режиму праці та відпочинку в нових

умовах; налагодження побуту і самообслуговування, особливо при

переході до гуртожитку; відсутність навичок самостійної роботи тощо.

Усі ці труднощі різні за своїм походженням. Одні з них об’єктивно

неминучі, інші носять суб’єктивний характер і пов’язані зі слабкою

підготовкою, вадами виховання в родині та школі [2]. 

Соціальна адаптація — процес активного пристосування люди�

ни до середовища, що змінилося, за допомогою різних соціальних

засобів. Розрізняють активну і пасивну соціальні адаптації. Показ�

ником успішної соціальної адаптації є високий соціальний статус

індивіда в даному середовищі, а також його задоволеність цим сере�

довищем в цілому. Показником неуспішної соціальної адаптації

є переміщення індивіда в інше соціальне середовище або поведін�

ка, що відхиляється від норми [4]. 

Процес адаптації може бути здійснений двома шляхами. Один з них

має на меті пристосувати інвалідів через створення спеціального

життєвого середовища (коляски, милиці, пандуси, підйомники

тощо). Інший шлях адаптації здійснюється через активізацію

виховання та інклюзії людей Розділ І
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життєвої позиції хворого для подолання свого дефекту. Він пов’яза�

ний з особистісною позицією інваліда [5]. 

Обидва вказані шляхи адаптації заслуговують на увагу, оскільки

соціальна адаптація інваліда буде неможливою без забезпечення

його засобами пересування, необхідними ліками тощо, тобто тими

першочерговими умовами, що забезпечують наближення життя

інваліда до життя його здорового оточення. І вже на базі цього слід

розвивати в особистості соціальну активність, залучати її до сус�

пільно корисної праці, діяльності в групі, що допоможе як підви�

щити її самооцінку та сформувати відчуття власної значущості, так

і прискорить процес її соціальної адаптації.

Потреби інвалідів можна умовно розподілити на дві групи:

загальні, тобто аналогічні потребам інших громадян, та особливі,

тобто потреби, зумовлені тією чи іншою хворобою. Найтиповіши�

ми з «особливих» потреб інвалідів є такі: у відновленні (компенса�

ції) порушеної здатності до різних видів діяльності; у пересуванні;

у спілкуванні; у вільному доступі до об’єктів соціально�побутової,

культурної та інших сфер; у можливості одержувати знання; у пра�

цевлаштуванні; у комфортних побутових умовах; у соціально�

психологічній адаптації; у матеріальній підтримці [3]. 

Тобто поряд зі звичайними проблемами, які виникають у здоро�

вих людей в процесі адаптації до нових умов навчання у ВНЗ, таких

як зміна звичного оточення, пристосування до нових вимог, зміна

умов проживання тощо, перед інвалідом постають специфічні про�

блеми, пов’язані з певними функціональними обмеженнями.

Окрім специфічних труднощів, викликаних проблемами зі здо�

ров’ям, інвалід стикається з негативними стереотипами, які пану�

ють у свідомості здорового населення та зумовлюють неприйняття

людей з обмеженими можливостями, негативне ставлення до них,

дискримінацію й упередження. Інвалід сприймається як людина

неповноцінна, нездатна принести користь суспільству. Таке став�

лення нерідко призводить до зниження самооцінки самого індиві�

да, зміни його «Я�концепції», де на передній план виходить харак�

теристика «Я�інвалід». Людина акцентує увагу на власній ваді і не

здатна відгородитись від цього усвідомлення та переживань, які

вона викликає. Це, в свою чергу, призводить до самоізоляції, неба�

жання спілкуватись з оточуючими з остраху бути негативно оціне�

ним. Така людина замикається в собі, не бажає брати участь у гру�

пових видах діяльності. Все це призводить до дезадаптації.
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Отже, саме взаємодія інваліда з соціумом, референтною групою та

групою членства є одним з основних чинників, що впливають на адап�

таційний процес. Якщо в групі людину з особливими потребами

приймають, сприймаючи її як повноцінну особистість, здатну до со�

ціальної активності, то найчастіше інвалід намагатиметься відповідати

даним очікуванням та матиме високий адаптаційний потенціал. Якщо

ж інвалід не буде допускатися групою до спільної діяльності, буде під�

даватися насмішкам та дискримінації, це значно погіршить його

можливості до соціальної адаптації в даній групі і може призвести до

зниження самооцінки та до актуалізації почуття меншовартості.

Дослідження дали змогу виявити складність і неоднозначність

ставлень здорових людей до хворих. Це ставлення можна назвати

амбівалентним: з одного боку інваліди сприймаються як такі, що

відрізняються в гірший бік та як такі, що позбавлені багатьох

можливостей. Це породжує як неприйняття нездорових співгрома�

дян іншими членами суспільства, так і співчуття стосовно них, але

в цілому відмічається неготовність багатьох здорових до тісного

контакту з інвалідами та до ситуацій, що дають змогу інвалідам реа�

лізувати свої можливості нарівні з усіма. Взаємини інвалідів і здо�

рових передбачають відповідальність за ці взаємини обох сторін.

Тому слід підкреслити, що інваліди у цих взаєминах займають не

зовсім прийнятну позицію. У багатьох з них не вистачає соціальних

навичок, уміння виразити себе у спілкуванні з оточуючими. Інвалі�

ди далеко не завжди можуть вловити нюанси людських відносин,

сприймають інших людей дещо узагальнено, оцінюючи їх на під�

ставі лише деяких моральних якостей — доброти, чуйності тощо.

Не цілком гармонійно складаються і взаємини між інвалідами.

Приналежність до групи людей з обмеженими можливостями зов�

сім не означає, що інші члени цієї групи будуть налаштовані до них

позитивно. Досвід роботи громадських організацій інвалідів дово�

дить, що інваліди воліють об’єднуватися з людьми, які мають іден�

тичні захворювання, і негативно ставляться до інших. Одним із

головних показників соціально�психологічної адаптації осіб з об�

меженими можливостями є їхнє ставлення до власного життя [3].

Соціальна політика в Україні сьогодні орієнтована на інтеграцію

інвалідів у здорове суспільство. Цю тенденцію характеризує розро�

блення багатьох програм, спрямованих на зменшення соціальної

дистанції між здоровими людьми та інвалідами. При цьому не

враховується те, що соціум не готовий прийняти інвалідів, надати
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їм рівні права та можливості. Це зумовлено значною психологіч�

ною дистанцією між здоровими людьми та особами з обмеженими

можливостями, яка спричинена негативними стереотипами, уста�

новками, упередженим ставленням та дискримінацією, що є панів�

ними в багатьох сферах взаємодії з інвалідами. Саме зменшення

психологічної дистанції, на нашу думку, приведе до значного

поліпшення адаптаційних можливостей інвалідів як в соціумі зага�

лом, так і в умовах навчання у ВНЗ зокрема.

Рівень соціальної адаптації перебуває в тісному взаємозв’язку

з актуальними потребами особистості. Процес соціальної адаптації

є безперервним і розглядається як процес установлення відповідно�

сті між актуалізованими потребами та їх задоволенням. Суспільство

зацікавлено в особистості, що задовольняє свої потреби, тому ефек�

тивність адаптації залежить від здатності індивіда щодо встановлен�

ня зв’язків, компетентності індивіда до результативних дій у середо�

вищі, адекватного сприйняття свого становища та засвоєння нових

ролей. Отже, соціальна адаптація — це безперервний процес досяг�

нення відповідності між актуальними потребами та їх задоволенням

шляхом активного позиціонування, якого додержує особистість

у процесі життєвого шляху, і вимірюється якістю життя індивіда.

Метою соціальної адаптації є досягнення подібних результатів жит�

тєдіяльності стосовно інших суб’єктів взаємин. Водночас процес

адаптації є взаємопроникним процесом, тобто передбачає взаємний

вплив індивіда і його соціального оточення, визначаються взаємні

вимоги та зобов’язання. Загальновизнано, що соціальне оточення

індивіда (мікро� і макро�оточення), де створені спеціальні сприят�

ливі (або несприятливі) умови, є значимим чинником для розвитку

індивіда. Якщо дані вимоги не виконуються, складається дисбаланс.

Специфіка адаптації інваліда залежить не тільки від особистісних

особливостей і його дефекту (фізичних, психічних, сенсорних або

інтелектуальних відхилень), а й від можливостей суспільства, від

його готовності чи неготовності поставитися до інваліда як до особи,

яка володіє рівними з усіма іншими правами [1].

Описуючи дезадаптованих студентів з інвалідністю, можна відмі�

тити низький рівень їх матеріального забезпечення, незначну зацікав�

леність життям, відсутність соціальної активності, низьку самооцінку

та невисоку успішність у навчанні. Такі люди часто перебувають під

впливом негативних емоційних станів, не намагаються встановити

дружні відносини зі здоровими однолітками, побудувати сімейні сто�

сунки, оскільки гостро відчувають свою неповноцінність.
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У разі ж успішної адаптації людина з особливими потребами

сконцентрована не на власній ваді, а на тих позитивних якостях,

якими вона володіє, виявляє соціальну активність, прагне займати�

ся суспільно значущою працею, комфортно почувається в колекти�

ві, здатна до саморозвитку і самореалізації.

Слід зауважити, що, на жаль, перший тип поведінки, тобто

дезадаптивні прояви людини з особливими потребами, зустрічаєть�

ся в умовах ВНЗ частіше ніж другий. Це зумовлено, з одного боку,

неспроможністю соціуму адекватно сприйняти інваліда та прийня�

ти його як повноцінного члена суспільства, а з іншого — нездат�

ністю інваліда виробити позитивну «Я�концепцію» та самому пові�

рити у власні сили, у можливість повноцінно функціонувати

у здоровому суспільстві. І хоча сьогодні держава намагається під�

тримати інвалідів, надаючи їм певні пільги та фінансову допомогу,

їхня адаптація в соціумі залишається під загрозою через дискримі�

наційні тенденції, що панують в суспільстві стосовно людей з особ�

ливими потребами. Особливо актуальною ця проблема постає

в контексті професійної освіти інвалідів в умовах навчання у ВНЗ,

оскільки саме успішність навчання та вироблення активної життє�

вої позиції на цьому етапі є запорукою подальшого гармонійного

розвитку особистості, здатності інваліда адаптуватись та повноцін�

но функціонувати у професійному середовищі.

Враховуючи викладене, можна визначити такі фактори адаптації

студентів до умов ВНЗ:

1) фактори професійної адаптації: ставлення студентів до обраної

професії і бажання працювати в певній галузі знань; прагнення погли�

бити знання про особливості професії, стати фахівцем в обраній спе�

ціальності; рівень підготовки абітурієнта до навчання у вищому на�

вчальному закладі: відповідність обсягу і рівню знань, умінь і навичок

абітурієнтів вимогам освітнього процесу; потреба абітурієнта в на�

вчальній діяльності; усвідомлення необхідності засвоєння визначено�

го обсягу знань для одержання професійної освіти; стійкий інтерес до

предметів спеціального і загального циклу; набуття навичок самостій�

ності в навчальній і науковій праці;  потреба самоосвіти; уміння засто�

совувати знання на практиці; структура й організація навчального

процесу; професійна та педагогічна компетентність викладачів на�

вчального закладу; наявність інституту кураторства; педагогічний

і психологічний моніторинг ходу навчального процесу; індивідуаль�

ний підхід до студента, незалежно від показників успішності; задово�

леність міжособистісними відносинами у студентській групі тощо;
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2) фактори соціальної адаптації: рівень розвитку духовності

індивіда; рівень соціальної і моральної зрілості; рівень психологіч�

ної культури; рівень культури поведінки; рівень правової культури;

рівень мовленнєвої культури; індивідуально�особистісні особливо�

сті розвитку психічних процесів; бажання брати участь у суспільно�

му житті навчального закладу; комунікативні властивості індивіда;

вироблення особистісного стилю поведінки, здатність до її кореля�

ції; реалізація у навчальному закладі принципів педагогіки співро�

бітництва тощо;

3) фактори біологічної адаптації: загальний стан здоров’я і тип

організації нервової діяльності; санітарно�гігієнічні умови навчан�

ня; організація побуту, харчування, відпочинку студентів;

4) фактори психологічної адаптації: успішність (неуспішність)

професійної, соціальної та біологічної адаптацій (професійне са�

мовизначення, соціальний статус, сформованість соціально�зна�

чимих здібностей, якостей, становище в колективі, задоволення

(незадоволення) особистим статусом, можливість прояву індиві�

дуальності та ін.); характерологічні особливості та якості особис�

тості; вміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки

і діяльності; наявність служби психологічної підтримки; розро�

блення і впровадження соціально�психологічних засобів форму�

вання та корекції адаптованості студентів перших курсів вищих

навчальних закладів [2].

У ході аналізу літературних джерел ми виділили складові адапта�

ційного процесу студентів з особливими потребами до умов на�

вчання у ВНЗ. 

Однією з них є соціально�психологічна адаптація, яка являє со�

бою процес включення особистості в нову групу, пристосування до

правил і норм, які там панують, та досягнення можливості вільної

самореалізації.

Іншим елементом адаптаційного процесу є психофізіологічна

адаптація, яка полягає в пристосуванні студента до умов навчання,

режиму праці і відпочинку. Для студентів з особливими потребами

успішне проходження цього адаптаційного періоду є особливо важ�

ливим, оскільки сам процес ускладнюється проблемами зі здоро�

в’ям та необхідністю застосування допоміжних засобів залежно від

специфіки захворювання.

Ще однією складовою процесу адаптації є соціально�організа�

ційна адаптація, яка включає в себе пристосування до адміністра�

тивно�правової та управлінської специфіки функціонування ВНЗ.
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Психологічна ж адаптація може бути активною і пасивною.

У першому випадку мова йде про пошук способів налагодження

контактів із членами групи та викладачами, знаходження шляхів

засвоєння нових функцій, розподіл інтелектуального навантажен�

ня. У другому випадку мається на увазі орієнтація особистості на

зняття емоційного напруження, що виникає як внаслідок потра�

пляння у незвичні умови та висування стосовно людини нових

вимог.

Сукупність усіх цих елементів адаптаційного процесу зумовлює

якість адаптації студента з особливими потребами до умов навчан�

ня у ВНЗ в цілому.

Висновки. Студенти з особливими потребами в процесі присто�

сування до умов навчання у ВНЗ стикаються зі специфічними труд�

нощами, а саме: проблеми зі здоров’ям вимагають застосування

спеціальних допоміжних засобів, спрямованих на наближення

життя інваліда до життя здорових людей; соціальна група, в яку

включається інвалід, нерідко його не приймає через наявність

у суспільній свідомості багатьох негативних стереотипів щодо інва�

лідів; людина з особливими потребами часто сама не готова до

включення в соціум, оскільки акцентує увагу на своїй ваді, страж�

дає від комплексу неповноцінності та має тенденцію до самоізо�

ляції. Все це значно ускладнює адаптаційний процес та вимагає

розроблення та застосування системи надання психологічної допо�

моги студентам з особливими потребами, метою якої є підвищення

самооцінки інваліда, формування в нього почуття особистої значу�

щості та потреби у соціальній активності. З іншого боку, корекцій�

ні впливи повинні бути спрямовані на зміну стереотипних уявлень

соціуму щодо інваліда, формування толерантного та емпатійного

ставлення до нього.

Перспективні напрями дослідження. Перспективним напрямком

дослідження є розроблення системи засобів профілактики та

корекції дезадаптивних проявів серед інвалідів, які перебувають

в середовищі ВНЗ.

В статье анализируются факторы, влияющие на эффективность
адаптации студента#инвалида к условиям обучения в вузе. Описыва#
ются те факторы, оказывающие содействие формированию и закре#
плению дезадаптационных тенденций в поведении личности с ограни#
ченными возможностями, а также условия гармонизации личности
инвалида, повышения его адаптационных возможностей.
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The paper analyzes the factors that affect the efficiency of adaptation of
disabled students into the learning environment in high school. We describe
the factors that contribute to the formation and consolidation deadaptation
trends in the behavior of individuals with disabilities, and the terms of har#
monization of individual disabled, raising its adaptive capacity.
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СТИМУЛЮВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ
СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ 

(на прикладі кінофільму «Звуки музики» 
(«The Sound of Music»), США, реж. Р. Уайз, 1965)

У статті описується процес навчання іноземної мови у ВНЗ в кон#
тексті підготовки до виховної роботи майбутніх соціальних педагогів.
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іноземні мови.

Актуальність теми. Наразі одним із головних завдань модерні�

зації системи освіти виступає професійна компетентність випу�

скника ВНЗ. Підготовка сучасного вчителя відбувається у форматі

неперервної освіти, а відтак у навчально�виховному процесі пот�

рібно реалізовувати не тільки функцію засвоєння студентами знань,

а й спрямованість на самостійне оволодіння знаннями, спромож�

ність використовувати отримані знання у майбутній професійній

педагогічній діяльності, де виховна робота є пріоритетною.

Виховання, будучи обов’язковою і важливою частиною навчаль�

ного процесу в педагогічних ВНЗ, виступає цілісною системою, яка

включає в себе: зміст, методи та засоби впливу на особистість.

Якщо одна з цих ланок випадає, виховний процес втрачає свою

цілісність, а тому під час навчання студентів іноземної мови вихов�

на робота не повинна упускатися.

Українське суспільство потребує професіоналів, здатних грамот�

но працювати y певному соціумі. Соціальні педагоги допомагають

вихованцям опановувати свій соціальний досвід, інтегрувати в сис�

тему соціальних відносин, поширювати або розв’язувати складні

міжособистісні зв’язки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Д. М. Годлевська дослідила

соціально�педагогічні умови ефективного формування професійної

комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників

[4]; Т. В. Ковтун піддала аналізу процес органiзації та зміст підготов�

ки соціального педагога в коледжі [11]; С. А. Сура серед педагогічних

умов, що сприяють комунікативно�спрямованій підготовці студентів

з іноземної мови у ВНЗ за професійним спрямуванням, виокремила

мотивацію, діалогізацію навчання, формування здатності до іншо�

мовного професійно орієнтованого спілкування [20].

О. М. Григор’єва [6] стверджує, що навчання іноземної мови

студентів у ВНЗ має достатній педагогічний потенціал, що базова�

ний на сутності феномену «мова» (використовування на практич�

них заняттях з іноземної мови мовного матеріалу за професійним

спрямуванням), і охоплює соціальні форми навчання (студентські

мікрогрупи, малі соціальні групи). При цьому вона також наголо�

шує на тому, що в навчально�виховному процесі ВНЗ педагогічний

потенціал іноземної мови використовується недостатньо ефективно.
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Мета статті — визначити шляхи навчання іноземної мови студен�

тів, майбутнх соціальних педагогів за професійним спрямуванням.

Володіння іноземними мовами передбачає налагодження пев�

них партнерських відносин та участь у них, причому такі відносини

можуть виступати як суб’єктно�об’єктними, так і суб’єкт�суб’єкт�

ними у налагодженні стосунків, контактів, зв’язків у сучасному

глобалізованому суспільстві — і це як у професійній, так і особис�

тісній сферах діяльності. 

Л. І. Морська розробила авторську методику формування вмінь

професійного спілкування англійською мовою для студентів факуль�

тету фізичного виховання, визначила групи вмінь, необхідних спе�

ціалістам у галузі фізичної культури та спорту для реалізації їхніх

комунікативних намірів у процесі професійного спілкування з іно�

земними партнерами [13]. Тобто на передній план нею висунуто

соціальні відносини, які можна порівняти з дипломатичними відноси#
нами, що розглядаються не тільки в політичному ракурсі, а й у сфері

суб’єкт�об’єктних і суб’єкт�суб’єктних відносин.

Дипломатичні відносини, у нашому розумінні, — це тактовне,

вміле, бережне формування взаємовідносин з іншими людьми

у певному соціумі, готовність до взаємодії в непередбачуваних

ситуаціях, які можуть виникати спонтанно.

Сучасне українське суспільство переживає духовну кризу, а криза

сімейного інституту є особливо актуальною. Сімейне виховання

є однією з найважливіших детермінант становлення та розвитку осо�

бистості дитини. Порушення сімейних взаємовідносин породжує, як

наслідок, неправильне виховання дитини. Причини складних вза�

ємостосунків між батьками та дітьми криються у неспроможності

батьків належно виконувати свої обов’язки. Тому актуальність ви�

вчення умов сімейного виховання, проблем, які виникають у сім’ї

у зв’язку з дітьми, коли вони дорослішають, переходячи від однієї

вікової категорії до іншої, залишатиметься на всі часи.

Основний матеріал і результати дослідження. Далі наведемо

основні моменти методики навчання іноземної мови у навчально�

виховному процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів під

час вивчення теми «Сім’я. Моделі сім’ї за Парсонсом», використо�

вуючи матеріали кінофільму�мюзиклу «Звуки музики», нагородже�

ного премією «Оскар» у п’яти номінаціях Американською кіноака�

демією (1965), у тому числі й як найкращий фільм.

Марія — головна героїня кінокартини, яка хотіла присвятити

своє життя служінню Богові, але стала для дітей сім’ї фон Трапп
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вихователем, розглядаючи їх як об’єкти педагогічного процесу; під

її керівництвом було створено «розвивальну взаємодію, творчу,

морально�естетичну, об’єкт�суб’єктів педагогічного процесу» [3, с. 51],

яку було спрямовано на досягнення мети виховання, де однією зі

сфер взаємодії виступають «партнерські відносини» [23, с. 102].

Принагідно зазначимо, що С. С. Горбачова розглядає взаємодію

як організацію індивідами спільних дій, скерованих на реалізацію

конкретної діяльності, і визначає її як інтегральну характеристику

взаємозумовлених особистісних контактів [5, с. 10]; стимулюванню

соціально�комунікативної активності вихованців підліткового віку

присвячено монографію Л. В. Петько [16]. 

У фільмі «Звуки музики» є суб’єкт� і об’єкт�відносини, які реа�

лізуються у взаємодіях Марії з дітьми, Марії з Георгом фон Трап�

пом, Баронеси Ельзи Шредер з дітьми, а музика протягом усього

фільму емоційно забарвлює як міжособистісні зв’язки героїв філь�

му, так і їх зв’язки із зовнішнім світом (прогулянки по Зальцбургу та

його передмістям, вивчення нотної грамоти в Альпах, катання

дітей на човні, освідчення в коханні і т.ін.).

Голова родини, Георг фон Трапп, будує свої стосунки з дітьми як

«авторитарно�монологічні» [9; с. 8], обстоюючи позицію додер�

жання «суворої дисципліни» [18, с. 32].

Після перегляду фільму до умов виховання дітей у сім’ї фон

Трапп студенти відносять: 

1) авторитет батьків (Георга фон Траппа і Марії); 2) особистий

приклад батьків (рішення батька залишити Австрію, неприйняття

ним ідей нацизму, патріотизм родини, виховання в дітей національ�

ної самосвідомості); 3) взаємини в сім’ї (спочатку були холодними,

відчуженими, а з появою Марії все змінилося в родині фон Трапп

на краще); 4) правильна організація сімейних відносин; 5) розумін�

ня Марією реальності, її налаштованість на ігри та інтереси дітей;

6) здоровий побут; 7) життя за законами краси (залучення дітей до

театрального мистецтва, музики, спостереження за природою, її

красою); 8) готовність батьків до виховання дітей (фон Трапп —

військова людина, звик до наказів, які він роздає матросам і звик до

беззаперечного їх виконання; після смерті дружини був не готовий

до налагодження взаємодії з дітьми; тоді як вже на початку фільму

серце Марії було відкрите щастю і радощам життя); 9) стиль сімей�

них стосунків (спочатку були стосунки, які будувалися на батьків�

ському диктаті, конфронтації в неповній сім’ї (Георг фон Трапп

(батько) і Лізель (старша дочка), Георг фон Трапп і Марія, Георг

виховання та інклюзії людей Розділ І
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фон Трапп (батько) і діти,  Баронеса і діти Георга фон Траппа), але

згодом перетворюються на гармонію у взаємовідносинах і співро�

бітництво; 10) спілкування в сім’ї отримало позитивне забарвлення.

Оцінюючи характер взаємодії Марії та дітей, студенти характе�

ризують його за типами, визначеними А. Ф. Яковличевою: емоцій�

не спілкування, кооперація дій, співробітництво [22, с. 79]. Марія

налагоджує взаємодію з дітьми на засадах взаємосприяння (реакція

Марії на витівку дітей із живою жабкою, поведінка Марії під час

обіду, коли вона дякувала дітям за «теплу» зустріч); взаємоповаги

(виконання тірольського танцю на балу з одинадцятирічним Кур�

том, налаштування відносин з батьком родини); співпереживання;

ділиться з дітьми  власним  досвідом  (сцена  під час грози, коли

перелякані діти шукають захисту у Марії, а вона пропонує кожному

згадати про свою улюблену справу).

Визначаючи співробітництво як один із типів педагогічної взає�

модії [2, 105], що відбувається у кінофільмі, студенти окреслюють

такі основоположні моменти: 1) рівність сил і позицій; 2) прийнят�

тя Марією кожної дитини родини фон Трапп такою, якою вона є;

3) загальні інтереси; 4) чітке розмежування функцій сторін, які

співпрацюють: Марія — Георг фон Трапп — діти; 5) виокремлюють

основні методи педагогічної взаємодії: обмін думками, рекоменда�

ції, поради (інтимна розмова Марії з Лізель про перше кохання, діа�

лог Марії з батьком родини в перший день її прибуття до маєтку,

зауваження Георгу фон Траппу щодо одягу дітей (вони одягнені

у форму матросів на військовому кораблі), під час грози, після

катання на човні з дітьми); 6) організація взаємодії з дітьми (взає�

модопомога, об’єднання зусиль); 7) створення Марією об’єдну�

вального типу відносин: довіра, симпатія, повага, прихильність.

Студенти на практичних заняттях з англійської мови вивчають

і визначають функції сім’ї, її типи (matrifocal family, consanquineal
family, conjugal family), структуру сім’ї. Для характеристики гендерних

ролей у сім’ї фон Трапп студенти використовують модель T. Парсон�

са: на початку фільму існувала модель А [15, с. 58–59] (чіткий розпо�

діл ролей чоловіка і дружини, де професія і статус капітана фон Трап�

па є першорядними (це, зрештою, призводить до відчуження,

напруженості відносин у сім’ї); насамкінець чинною є модель

Б: знято бар’єри, відбувається кооперація взаємодій, тобто співпраця.

Вивчення гендерних ролей [8; 9; 24; 21] на прикладі сюжету

кінофільму «Звуки музики» під час навчання іноземної мови сту�

дентів — майбутніх соціальних педагогів може виступати як на�
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вчальним, психолого�педагогічним, так і виховним наочно�техніч�

ним засобом навчання. В результаті студенти отримують знання

щодо функцій і обов’язків майбутньої професійної діяльності со�

ціального педагога [4], визначають види самостійної роботи со�

ціального педагога, опрацьовують іншомовні джерела, вивчають

професійну лексику за фахом. 

Зміст усіх практичних занять з дисципліни «Іноземна мова» вибу�

довано за професійним спрямуванням. Вивчення фільму «Звуки

музики» органічно вплітається у навчально�виховний процес з під�

готовки майбутніх соціальних працівників за фахом теми «Методич�

нi засади органiзації навчально�виховного процесу в професiйнiй

пiдготовцi соціальних педагогiв» [1, с. 41–69]. Студенти складають

іноземною мовою «портрети» кожної дитини родини фон Трапп:

16�річної Лізель, 14�річного Фрідріха, 13�річної Луїзи, 11�річного

Курта, 10�річної Брігітти, 7�річної Марти, 5�річної Гретль; заповню�

ють таблицю з урахуванням психолого�педагогічних характеристик

[10] кожної дитини, складених студентами, визначають потреби та

проблеми дитини, методи роботи з нею, описують соціально�педаго�

гічні форми роботи з вихованцями, розробляють план соціально�пе�

дагогічного супроводу та корекції соціально�психологічного стану

дитини, планують соціально�педагогічну роботу з батьками, склада�

ють план�конспект бесіди з батьками, а також ігрову програму, сце�

нарій проведення виховного заходу, план виховної години. Значна

увага під час вивчення іноземної мови приділяється самостійній

роботі студентів — це пошук матеріалів, їх опис, перегляд кінокарти�

ни (3 години). На практичних заняттях фільм іноземною мовою

демонструється фрагментарно (якщо група має достатній рівень

володіння мовою ми рекомендуємо використовувати фільм із

англійськими субтитрами). 

У фільмі «Звуки музики» вся родина — батько і семеро дітей —

живуть разом, але у кожного з них своє життя. Як у батька, так

і в дітей власні проблеми: у Лізель — перше кохання; у Фрідріха та

Луїзи — перехідний вік; бажання отримати материнське тепло,

захищеність — у молодших дітей.

Конфліктів, відкритої конфронтації, сварок (поки що) немає,

але немає найголовнішого — матусі, яка померла, з чого виникла

проблема відчуження у батька, яка виражається в його особистісній

установці щодо членів родини. Діти беззаперечно визнають право�

ту батька, і це автоматично виключає інші тональності міжособис�

тісної взаємодії в родині фон Трапп. 
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Батьківське  почуття міри стосовно дітей порушує емоційні стосун�

ки в сім’ї фон Трапп: дистанційність, байдужість, холодність, психоло�

гічна агресія стосовно членів родини, вимоги щодо виконання чітко

визначених батьком приписів відносно навчання, відпочинку, поведін�

ки, прихильності і дружби з іншими. Це деструктивно позначається на

особистісному розвитку дітей, які поки що пристосовуються до вимог

батька, але старша донька Лізель починає опиратися (це простежуєть�

ся в лінії кохання Лізель і Ральфа, проти чого виступає батько, позаяк

не сприймає служіння фашистській Німеччині, якій служить юнак).

Батько вирішує свої особистісні проблеми, коли покохав і одру�

жився з Марією, яку діти прийняли і полюбили набагато раніше,

і це зняло проблеми взаємостосунків у родині. Марія стала свого

роду камертоном у сім’ї. 

Студенти роблять такі висновки щодо виховання в сім’ї фон Трап�

па: 1) не стало батьківського авторитарного виховання, 2) зникло емо�

ційне відчуження батька від дітей, нав’язування певного стилю пове�

дінки для кожної дитини, 3) фон Трапп самокритично визнає свої

прорахунки у вихованні дітей: військова дисципліна, авторитарність,

невизнання інших взаємостосунків (діти навіть спілкувалися з бать�

ком за спеціальними сигналами свистка: імена кожної дитини визна�

чалися за звуками свищика, команди для виконання певної дії —

також замість мовленнєвої комунікації), 3) змінилися стосунки з діть�

ми завдяки гнучкості безпосереднього спілкування з дітьми, 4) зникла

ізоляція дітей (прогулянки по місту, підготовка до співочого конкур�

су), 5) відбувається процес соціалізації особистості дитини [12].

Принагідно відмітимо, що термін «unit act» вперше використав

американський соціолог Т. Парсонс [15, 47], описуючи модель людсь�

кої соціальної діяльності, яка відбувається в скерованій соціальній

взаємодії в певних ситуаціях і соціумі (у нашому випадку в родині фон

Трапп).  Т. Парсонс у книзі «Про структуру соціальної дії» конкретне

явище поділяє на одиниці або його складові. Основна одиниця — це

одиничний акт (одиниця дії), як у системі координат («unit act»), де

міститься певний спосіб взаємовідносин усіх елементів (у нашому

випадку членів сім’ї фон Трапп та її оточення, тобто вони виступають

виконавцями, акторами), який скеровано на вибір альтернативних

засобів для досягнення мети, коли ситуація надає вибір. Act — це дія,

яка ставить за мету досягнення означеної мети [14, с. 40].

Т. Парсонс розглядає соціальну дію як відкриту систему, що

містить такі складові: 1) адаптація (пристосування до оточення);

2) підтримання зразка (латентність, підтримання стану рівноваги), що
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реалізується системою культури, соціалізацією особистості; 3) ціле�

покладання (досягнення мети), що реалізується системою особисто�

сті; 4) інтеграція, що реалізується в соціальній системі. А соціальну

систему Т. Парсонс визначає як таку, що виникає завдяки стану

і процесу соціальної взаємодії між суб’єктами взаємодії, де одним із

елементів виступає не індивід, а його статус�роль [19, с. 36–41].

Принагідно підкреслимо, що процес навчання іноземної мови

В. М. Плахотнік розглядає як процес взаємодії методичної системи

з найближчим середовищем» (у нашому випадку  «викладач–сту�

дент», а у фільмі — «вихователь (Марія) — діти»). Науковець дає

визначення методичної системи як «сукупності спеціально органі�

зованих засобів навчання, яка на підставі відібраного змісту нав�

чального предмета у взаємодії з найближчим середовищем сприяє

досягненню навчальних цілей [17, с. 5]». Повертаючись до розгля�

ду фільму «Звуки музики», зазначимо, що навчання іноземної мови

відбувається у соціальній системі, яка за своєю організацією стано�

вить  відкриту систему, де соціальні дії поєднуються із педагогічною

та мовною системами, що й зображено на рис. 1.

Рис. 1 — Взаємозв’язок соціальної системи, соціальної дії, 
педагогічної і мовної систем
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Виходячи з викладеного, можна стверджувати, що, отже, якість нав�

чально�виховного процесу визначається тим, наскільки враховуються

потенційні можливості навчання та розвитку кожного студента засобами

іноземної мови, його індивідуальні особливості під час вивчення інозем�

ної мови, яка виступає ефективним засобом поповнення та закріплення

системи знань за обраною спеціальністю, а застосування в навчально�

виховному процесі кінофільмів на іноземній мові наближає до реальної

практичної діяльності майбутніх соціальних педагогів, завдяки чому

у студентів стимулюються, розвиваються професійна самосвідомість,

інтелектуальні та вольові якості особистості, знання, здібності, психоло�

го�педагогічна  готовність до роботи за обраною спеціальністю.

З огляду на презентований напрямок навчання іноземної мови

майбутніх соціальних педагогів, можна дійти висновку, що студен�

ти вчаться: 1) аналізувати умови сімейного виховання, розглядаючи

їх як соціально�педагогічну проблему; 2) визначати умови вихован�

ня дітей в сім’ї (багатодітній зокрема); 3) окреслювати напрямки

розвитку педагогічної культури батьків у сім’ї.

Вивчаючи виховання дітей у сім’ї фон Трапп, студенти роблять

висновок: умови виховання дітей в сім’ї пов’язані з усіма компо�

нентами педагогічної культури батьків, які діють за принципом

взаємодоповнення, що й показано на рис. 2.

Рис. 2 — Зв’язок умов виховання дітей у сім’ї 

Підсумовуючи, зазначимо, що співпраця, співтворчість виступа�

ють найпродуктивнішими видами взаємодії в системі «вихователь�ви�

хованець». І використання такого кінофільму�мюзиклу, як «Звуки

музики», у навчально�виховному процесі підготовки майбутніх

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
з особливими потребами 

– Спілкування

– Відносини

– Діяльність

Батьки

Діти

Взаємодоповнення

Педагогічна культура

Компоненти:
– комунікативна 

культура;

– культура мислення;

– моральна культура;

– фізична культура;

– естетична культура;

– культура 

життєдіяльності



93

соціальних педагогів у ВНЗ під час навчання іноземної мови за профе�

сійним спрямуванням виступає органічним циклом у навчанні, вихо�

ванні, поглиблює і розвиває знання студентів з майбутньої спеціаль�

ності, вчить майбутніх соціальних педагогів моделювати сімейне

середовище, готує до роботи з батьками щодо виконання ними своєї

виховної функції, а отже, для соціальних працівників є особливо акту�

альним на сьогодні соціальне проектування розвитку особистості. 

Процес вивчення іноземної мови виступає професійно�орієнто�

ваною взаємодією, що включає предметну сукупність знань студен�

тів як із соціальної педагогіки, так і з іноземної мови; підвищує

рівень їхньої методичної підготовки, формує професійно�ціннісні

орієнтації студентів; поглиблює знання з іноземної мови; стимулює

мотивацію вивчення іноземної мови.

В статье описывается процесс обучения иностранному языку
в вузах в контексте подготовки к воспитательной работе будущих
социальных педагогов. 

Ключевые слова: воспитательный процесс, студенты, социальная

педагогика, иностранные языки.

The article describes the problems of formation of professional competences
on English language for students of social pedagogic course in high school, descri#
bes the process student’s education in the process of foreign language learning.

Key words: education system, students, social pedagogic, learning of

foreign languages.
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асистент 

СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ

У статті розкрито особливості соціалізації студентів з обмеже#
ними можливостями як актуальної проблеми соціально#педагогічної
діяльності ВНЗ.

Ключові слова: вищий навчальний заклад, студенти з особливими

освітніми потребами, соціалізація, інтеграція, соціальна адаптація.

Постановка проблеми. Перед сучасним суспільством стоїть акту�

альна проблема — створити умови рівних можливостей, що сприя�

тимуть засвоєнню  людьми з обмеженими можливостями соціаль�

ного досвіду та становленню їх як  рівноправних  членів суспільства.
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Вища освіта для людини з особливими потребами є важливою

ланкою в процесі її становлення як повноцінної особистості. Здо�

буття вищої освіти людьми з інвалідністю регламентовано Законом

України «Про освіту» (1991), проектом Закону «Про вищу освіту»

(2011), які передбачають доступність для кожного громадянина всіх

форм освітніх послуг, їх безперервність і різноманітність, рівно�

правність умов їх реалізації.

На сучасному етапі у сфері вищої освіти важливе місце серед

актуальних соціально�педагогічних проблем займає соціалізація

студентів з обмеженими можливостями, оскільки саме вища школа,

маючи власне специфічне інституціональне середовище, впливає на

перебіг процесу соціалізації, створюючи свої унікальні умови. 

Розуміння сутності та особливостей процесу соціалізації студен�

тів з обмеженими можливостями є проблемним питанням для

багатьох представників освітнього простору ВНЗ. Отже, існує

нагальна потреба в дослідженні проблем соціалізації студентів

з особливими освітніми потребами для своєчасного надання пси�

холого�педагогічної допомоги та розроблення науково зумовлених

програм і технологій успішної соціалізації.

Аналіз останніх досліджень. Наприкінці  XX ст. в країнах ближньо�

го зарубіжжя, включаючи Україну, почала формуватися нова концеп�

ція освітньої системи для людей з обмеженими можливостями.

Зокрема, стала приділятися значна увага проблемі навчання у вищих

навчальних закладах певних категорій людей з інвалідністю як важли�

вої ланки в процесі становлення особистості, подальшої соціальної їх

адаптації та інтеграції. Процес соціалізації є предметом дослідження

фахівців багатьох галузей наукового знання. Проблеми соціалізації

молоді перебували в полі зору дослідників з початку ХХ ст. Серед уче�

них, які суттєво вплинули на розвиток соціалізаційної проблематики,

слід назвати Г. Тарда, Г. Гітінса, Г. Лебона, Е. Дюргейма та інших. Але

на сучасному етапі у сфері вищої школи особливості соціалізації сту�

дентів з особливими освітніми потребами у вітчизняній літературі ще

не є повною мірою предметом спеціального дослідження. Це питан�

ня у різних аспектах вивчали вчені Ю. Богінська, О. Глузман, М. Єв�

тух, А. Капська, О. Карпенко, Л. Міщик, Г. Овчаренко, П. Плотніков,

С. Савченко, С. Харченко, С. Шашенко.

Метою статті є визначення особливостей соціалізації студентів

з обмеженими можливостями як актуальної проблеми  соціально�

педагогічної діяльності вищого навчального закладу.
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Основний зміст статті. На сучасному етапі розвитку соціально�пе�

дагогічної науки прийнято вважати, що соціалізація — це двосторон�

ній процес, що включає в себе, з одного боку, засвоєння індивідом

соціального досвіду через входження в соціальне середовище, систе�

му соціальних зв’язків, а з іншого — це процес активного відтворен�

ня системи соціальних зв’язків індивідом завдяки його активній

діяльності, активному входженню  у соціальне середовище.

Соціалізація — складний і багатогранний процес становлення

людини як члена сучасного йому суспільства, для якого характерне

прийняття і наслідування його цінностей, норм, культури, володіння

мовою і необхідними соціальними навичками, здійснення прав і обо�

в’язків у різноманітних соціальних взаємодіях і взаємовідносинах.

Суть соціалізації розкривається в таких процесах, як соціальна

адаптація, інтеграція, саморозвиток і самореалізація.

Соціалізація — це безперервний процес, що триває протягом усьо�

го життя. Він розпадається на етапи, кожен з яких «спеціалізується»

на вирішенні певних завдань, без опрацювання яких подальший етап

може або не настати, або бути спотворений чи загальмований.

За визначенням А. Капської, соціалізація — це процес послідов�

ного входження індивіда в соціальне середовище, що супроводить�

ся засвоєнням і відтворенням культури суспільства, внаслідок взає�

модії людини зі стихійними чи цілеспрямовано створюваними

умовами життя на всіх її вікових етапах .

Ураховуючи багаторівневість структури соціального середови�

ща, на макрорівні особливого значення для соціалізації молоді

набувають спосіб життя, тобто сукупність умов, які забезпечують

життєдіяльність на всіх рівнях розвитку потреб, установок, диспо�

зицій особистості; умови, що забезпечують реалізацію нагальних

потреб особистості (екологічних, житлово�побутових); умови, що

забезпечують самоствердження, самовиявлення особистості на

рівні соціальних потреб (професійне становлення, задоволення

культурних потреб) [7, с. 63].

Існують певні взаємозв’язки соціалізації з вихованням — цілес�

прямованим, свідомо здійснюваним впливом на особистість сус�

пільства та його соціальних інститутів з метою організації і стиму�

лювання активної діяльності особистості. Однак ці процеси не

можуть бути ідентичними, адже соціалізація відбувається як під

впливом цілеспрямованих зусиль, так і в результаті безпосе�

реднього впливу середовища, що таїть у собі елементи стихійності,
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неорганізованості. Отже, соціалізація є значно ширшим процесом,

ніж виховання, який може бути як організованим, так і стихійним,

не завжди усвідомлюваним. 

Процес виховання повинен ґрунтуватися на принципі послідов�

ності, враховувати особливості соціального становлення особистості,

відповідати комплексу вимог її соціалізації. Соціалізація — процес

засвоєння людським індивідом певної системи знань, норм і ціннос�

тей, які дозволяють йому функціонувати як повноправному члену

суспільства. Соціалізація включає як соціально контрольовані проце�

си цілеспрямованого впливу на особистість (виховання), так і стихій�

ні спонтанні процеси, що впливають на її формування. 

Існують спільні й відмінні ознаки соціалізації і розвитку — про�

цесу, в результаті якого відбувається зміна (перехід до вищого ста�

ну) якостей особистості. Спільне полягає в їх зумовленості соціаль�

ними, зовнішніми чинниками, а відмінне — в тому, що розвитку

властива і наявність внутрішніх рушійних сил (суперечностей, які

виникають на межі внутрішнього і зовнішнього світів індивіда, за

невідповідності потреб і можливостей, очікуваного і отримуваного,

бажаного і реального тощо) та психофізіологічних змін. Поняття

«соціалізація» і «розвиток» не протиставляються і не ототожнюють�

ся, а взаємодоповнюються. Саме психологічні особливості розвит�

ку детермінують процес вибірковості особистості до різних взаємо�

дій з оточенням. Знання цих особливостей забезпечує успішне

навчання, виховання та формування соціально зрілої особистості.

Соціалізація людини розгортається в конкретних умовах її жит�

тєдіяльності. Цей процес охоплює всі аспекти залучення особисто�

сті до культури, навчання та виховання, за допомогою яких вона

набуває соціальності, спроможності брати участь у соціальному

житті. Успішній соціалізації сприяють такі чинники, як зміна пове�

дінки, очікування і прагнення відповідати їм. У процесі історичної

практики індивід виявляє свою соціальну сутність, формує соціаль�

ні якості, набуває особистісного життєвого досвіду. Об’єктивно,

формуючи та розвиваючи особистісне «Я», особа не може існувати

без спілкування та поза діяльністю.

Процес соціалізації відбувається в конкретному середовищі,

тобто у сфері соціалізації.

Складний і багатогранний процес соціалізації триває все життя

людини, проходячи низку вікових етапів. Л. Міщик виділяє такі

вікові етапи: а) первинний; б) становлення соціальної зрілості;
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в) вибір професії; г) реалізація вибору у трудовій діяльності; д) після�

трудовий [5, с. 129]. Доцільно підкреслити, що набуття соціальних

якостей, необхідних для життя, є соціальним розвитком, особистіс�

ною соціалізацією студента.

У результаті вивчення наукових досліджень [1; 2; 4] можна зазна�

чити, що теоретично процес соціалізації поділяється на два взаємов�

пливові етапи: адаптацію — пристосування людини до оточуючого

світу, в тому числі і до суспільного середовища, та інтеріоризацію —

засвоєння, привласнення людиною знань, норм певного суспільства,

що стають складовими елементами самосвідомості її особистості.

Суттєвий її момент — це розвиток соціально активної особистості. 

Г. Овчаренко, зокрема, у своєму дисертаційному дослідженні

особливості процесу соціалізації студентської молоді убачає в наяв�

ності трьох його стадій, а саме: 1) адаптаційної (охоплює перший

і почасти другий курси), спрямованої на оволодіння способами на�

вчально�професійної діяльності, її основним змістом є адаптація

індивіда до нових умов; 2) ціннісно�діяльнісної, або диспозиційної

(охоплює частково другий, третій і четвертий курси), що забезпечує

розв’язання суперечностей між ціннісними орієнтаціями на цілі

життєдіяльності та засобами їх досягнення, детермінованими

соціальними умовами життя індивіда; 3) професійної (охоплює ви�

пускний курс), що сприяє завершенню професійно�особистісного

становлення студентів, перетворенню їх в активних суб’єктів соціа�

лізаційного процесу [6, с. 8].

Розглядаючи процес соціалізації студентської молоді, С. Ша�

шенко відмічає, що це «багатогранний процес, який включає педа�

гогічні (виховання і самовиховання) і соціальні (суб’єктивні умо�

ви життєдіяльності, соціальні інститути) впливи, які відбуваються

в поглядах і поведінці студентів. Вони взаємопов’язані й виступа�

ють у сукупності, забезпечуючи як безпосередній, так і опосередко�

ваний вплив на особистість студента» [8, с. 2].

Процес соціалізації як складова педагогічного процесу у закла�

дах вищої освіти набуває змісту творення освітньо�виховних і прак�

тично�життєвих передумов особистісного та соціального станов�

лення студента, а саме: 

– розвивається його здатність до реалістичного самооцінювання;

– нагромаджується особистий досвід суспільного життя і взаємо�

дій, а значить, і відповідні знання, уміння, навички, компетенції,

звички, поведінкові автоматизми тощо, створюються базисні
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когнітивні, емоційно�вольові й практично�діяльнісні персональні

передумови виконання множини соціальних ролей дорослої людини;

– формуються соціальні потреби, якості й здатності особистості —

комунікабельність, культурна розвиненість і вихованість, грома�

дянськість і патріотизм тощо, а також її духовність.

Як бачимо, у кожному зі складників змісту навчання й освіти

міститься соціальний елемент, який спрямовується на розв’язання

проблеми підготовки студента до самостійного життя, вибору пове�

дінки, складання професійно значущих проектів. 

Щодо особливостей соціалізації студентів з обмеженими мож�

ливостями, то їх можна розглядати в кількох аспектах. Схарактери�

зуємо їх. Отже, це:

– психологічний аспект — врахування психологічних особли�

востей студента з інвалідністю (його рис характеру, темпераменту,

комунікативних здібностей, самооцінку);

– соціальний аспект — студент з фізичними обмеженнями нале�

жить до окремої соціальної групи людей�інвалідів. Коли молода

людина з особливими потребами входить у нове середовище ВНЗ,

вона відчуває ситуацію вибору життєвого шляху, потребує допомо�

ги у формуванні певних соціальних ролей та в реалізації своїх жит�

тєвих планів;

– біологічний аспект, який зумовлений фізичними недоліками,

що були від народження чи трапилися після якогось життєвого

випадку. Тому в соціально�педагогічній діяльності ВНЗ цей аспект

потребує особливої уваги.

Студенти з особливими освітніми потребами мають певні про�

блеми, які з’явились у попередні періоди життя та навчання і суттє�

во впливають на їхню пізнавальну активність, соціалізацію та інте�

грацію в освітнє середовище. Серед них: прогалини в знаннях;

труднощі у сприйнятті навчального матеріалу у загальноприйнято�

му вигляді; знижена працездатність, підвищена втомлюваність

і виснажливість, порушення концентрації уваги; підвищена враз�

ливість до інфекційних захворювань і, у зв’язку з цим, проблеми

з відвідуванням занять; дефіцит комунікабельності; низька со�

ціальна активність; звичка до невимогливого, поблажливого ста�

влення, завищені уявлення про свої можливості; низький рівень

мотивації досягнення мети, відчуття втрати майбутнього; нерішу�

чість, низька самооцінка, нерозвиненість самоконтролю; підвище�

на тривожність, вразливість, емоційна нестійкість тощо.
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Негативність ситуації під час соціалізації для студентів з особли�

вими освітніми потребами збільшується ще й тим, що майже всі

вони відчувають обмежене спілкування з однолітками, фізичне не�

домагання, дуже часто молоді люди не мають можливості навіть

виходити на вулицю, не захищені від зростаючого інформаційного

впливу, що забезпечують електронні засоби масової інформації, що

для цієї групи юнацтва є ледве не єдиним засобом зв’язку з зовніш�

нім світом. Для студентів з інвалідністю характерним є поширення

настрою соціального песимізму, невіри в те, що вони зможуть хоча

б якось реалізувати свої можливості, підсилюється споживчий ха�

рактер ставлення до життя, втрачається довіра до людей і держави.

Аналіз наукових праць надає підстави констатувати, що в умовах

вищого навчального закладу у молодої людини з фізичними обме�

женнями виникає можливість більше зрозуміти себе, розібратись

у своїх почуттях, взаємостосунках з іншими людьми, суспільством.

Це й зумовлює появу інтересу до питань моралі, духовності, релігії,

мистецтва. Саме в умовах вищого навчального закладу студент

з особливими потребами мусить оволодіти комплексом соціальних

функцій та ролей.

Зрозуміло, у кожного студента з інвалідністю є певні психологіч�

ні особливості та фізичні обмеження, які ускладнюють процес нав�

чання, соціалізації та соціальної адаптації. Тому для того, щоб

забезпечити рівний доступ цієї групи людей до закладів освіти,

необхідне переосмислення та впровадження в навчальний процес

спеціальних методів, нових педагогічних технологій.

Найважливішим для студентської молоді з числа інвалідів в про�

цесі соціалізації є період адаптації до умов навчання у вищому нав�

чальному закладі, набуття нового статусу, засвоєння нових соціаль�

них ролей (спеціаліст�професіонал, громадський активіст, сім’янин

тощо). Тому важливим є створення певних соціально�педагогічних

умов, які б полегшували процес навчання, тобто:

– забезпечення особливого підходу до студентів з особливими

освітніми потребами, який повинен враховувати специфіку хворо�

би, психологічний стан, психологічні чи соціальні проблеми; темп

викладання дисциплін має бути достатньо повільним, гнучким,

пристосованим до потреб інвалідів; навчальне навантаження по�

винно регулюватись залежно від ступеня інвалідності;

– організація психолого�педагогічного та медичного супроводу

впродовж усього періоду навчання з метою своєчасного надання
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комплексної допомоги, профілактики та корекції негативних про�

явів поведінки студента з інвалідністю; 

– врахування ідеї науковців про те, що соціалізація пов’язана

з адаптивними процесами. Соціальна адаптація студента з обмеже�

ними можливостями — це процес активного пристосування особис�

тості до освітнього середовища за допомогою різних засобів та

організації певних умов.

Соціалізація в період навчання у ВНЗ відіграє найважливішу

роль у розвитку особистості з інвалідністю. Вона може проходити

як природно і легко, так і складно і проблематично. Тому дуже

важливо приділяти цьому процесу гідну увагу не тільки з боку пере�

рахованих вище елементів ВНЗ, а й самих викладачів, які, в свою

чергу, повинні бути як вченими, так і педагогами.

Усі означені питання є проблемним полем у практичній соціально�

педагогічної діяльності освітньої системи, тому й потребують більш

детального дослідження та науково обумовлених шляхів вирішення. 

Висновки. Соціалізація студенів з особливими освітніми потребами

є актуальним питанням сьогодення. Становлення студентів з інвалід�

ністю має свої особливості, тому ефективність цього процесу залежить

від організації певних умов  соціально�педагогічної діяльності ВНЗ.

Однією з важливих складових соціалізації студентів з особливими

потребами є процес засвоєння певних соціальних ролей, що відбу�

вається в процесі адаптації та інтеграції в освітній простір вищої школи.

Спрямованість, цілі, характер здійснення процесу соціалізації

студентів з інвалідністю, їх становлення як суб’єктів суспільних від�

носин, формування як фахівців значною мірою впливають на якіс�

ні характеристики перспектив розвитку українського суспільства. 

Отже, існує нагальна потреба в подальшому дослідженні про�

блем соціалізації студентів з особливими освітніми потребами

задля конкретизації, вдосконалення та розроблення науково

обумовлених програм і технології успішної соціалізації.

В статье раскрыты особенности социализации студентов с огра#
ниченными возможностями как актуальной проблемы социально#пе#
дагогической деятельности вуза.

Ключевые слова: высшее учебное заведение, студенты с особыми

образовательными потребностями, социализация, интеграция,

социальная адаптация.
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In the article the features of the socialization of students with disabilities
as actual problems of social and educational activities of the university.

Key words: higher education, students with special educational needs,

socialization, integration, social adaptation.
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КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
СОЦІАЛЬНО6ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

У ВНЗ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

Розроблені й охарактеризовані процесуальний і особистісний  кри#
терії ефективності соціально#педагогічної роботи зі студентами
з особливими потребами в умовах ВНЗ інклюзивної орієнтації. Вико#
ристані критеріальні показники, що дали можливість оцінити

виховання та інклюзії людей Розділ І
в загальноосвітній простір
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ефективність соціально#педагогічної роботи та встановити норму
(еталон) соціалізованості студентів з особливими потребами.

Ключові слова: інклюзивне навчання студентів, соціально�педа�

гогічна робота, критерії, соціалізація. 

Останнім часом в Україні прийнято курс на широке  запрова�

дження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти. Тому розро�

блення й використання критеріїв і показників ефективності со�

ціально�педагогічної роботи в педагогічному процесі закладів

освіти інклюзивної орієнтації є актуальними в контексті пошуку

оптимальних шляхів трансформації інтегрованого навчання в ін�

клюзивне, здобуття якісної освіти та досягнення оптимальної со�

ціалізації дітьми і молоддю з особливими потребами. 

Визначення ефективності застосованих технологій і методів

конкретної соціально�педагогічної роботи у зіставленні з контро�

лем фактично передбачає з'ясування відповідності досягнутих

результатів прийнятому рішенню про виконання цієї роботи та

робочій гіпотезі [1, с. 25].

У педагогічній практиці найчастіше застосовують визначення

досягнутого рівня соціалізації дітей і молоді як одного з основних

наслідків соціально�педагогічної роботи. До критеріїв, які свідчать

про соціалізацію особи, А. Ковальова відносить соціальну адапто�

ваність, соціальну автономність і соціальну активність [2, с. 73].

Останнім часом застосовуються критерії соціалізації учнівської

і студентської молоді, які ґрунтуються на визначенні базового

знання про соціальні норми і цінності (когнітивний критерій),

здатності управляти власним емоційним станом (емоційно�цінніс�

ний критерій), спроможності комунікативних умінь, здатності по�

долання психічних бар'єрів у спілкуванні, можливості налагоджен�

ня продуктивних взаємин у колективі (діяльнісний критерій) [3; 4;

5; 6, с. 15]. Для відображення широких соціальних впливів на сту�

дентів під час навчання використовують також інтегративний кри�

терій і дві групи допоміжних критеріїв (особистісні і соціально�пе�

дагогічні), які у взаємодії розкривають логіку процесу соціалізації [7]. 

Незважаючи на науковість, надійність і здатність об'єктивно

відобразити сутність і динаміку соціалізації, наведені критерії не

орієнтовані на норми соціалізованості для досліджуваних категорій

осіб, що ускладнює аналіз ефективності соціалізації. 
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Зазначимо,  що згідно з концепцією, висунутою А. Ковальовою

[2, с. 74], соціалізаційна норма на індивідуальному рівні розгляда�

ється як багатовимірний еталон соціалізованості індивіда з ураху�

ванням вікових та індивідуально�психологічних характеристик. Це

норма соціалізованості, яка досягається агентами соціалізації

і самим індивідом. Її розглядають як міру засвоєння громадянських

якостей, які матеріалізуються індивідом у соціальних проектах кон�

кретного суспільства. Для вивчення дії соціалізаційних норм ви�

окремлюють три рівні їх функціонування: 1) соціалізованість інди�

відів, яка зумовлена  біологічними і соціальними нормами для

соціальної групи, 2) соціалізованість, яка детермінована особли�

востями конкретної групи індивідів, її типових рис, та 3) загально�

соціалізаційні норми, що відображають стан розвитку суспільства

і закріплені в законодавчих та інших нормативних правових актах,

програмах, положеннях, інструкціях [2, с. 75]. 

Як відомо, в дітей�інвалідів, на відміну від їх здорових однолі�

тків, етапи і процеси первинної соціалізації затягуються у зв'язку

з тим, що діти з особливими потребами потребують тривалої

родинної опіки для засвоєння навичок самообслуговування і при�

стосування до соціального середовища. У цих дітей набагато довше,

ніж у здорових, спостерігається соціальна, психологічна і мате�

ріальна залежність від батьків [8]. За багатьох причин, пов'язаних із

вадами здоров'я чи помилковими рішеннями батьків стосовно

місця навчання дитини, випускники з особливими потребами

закінчують школу у віці пізньої юності (18–20 років), і молода

людина з особливими потребами займає проміжне положення між

дитиною і дорослим, будучи дорослим в біологічному, а не в со�

ціальному сенсі. Як наслідок, більшість молодих людей з особли�

вими потребами, закінчивши середню школу, не досягають завер�

шення первинної соціалізації; зазвичай вони перебувають на

проміжному етапі між первинною і вторинною соціалізаціями [8].

За наведених причин люди з особливими потребами стають жер�

твами несприятливих умов соціалізації, з виникаючими кризами

вони не завжди здатні впоратися самостійно, і їх подальший розви�

ток може піти не за висхідною, а навпаки — виявитись регресом,

порушеннями психологічних характеристик [9].

Наведені положення є вихідними в розумінні особливостей соціа�

лізації молоді з особливими потребами і визначенні напрямів со�

ціально�педагогічної роботи в подоланні криз їхнього особистісного

виховання та інклюзії людей Розділ І
в загальноосвітній простір
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зростання. Серед основних факторів, сприяючих позитивному пере�

бігу цього процесу, визначальна роль належить готовності близьких

людей, педагогів та інших фахівців надати кваліфіковану допомогу

у подоланні труднощів оволодіння соціальною роллю [10, с. 8] Освіт�

ній процес і соціально�педагогічна робота найбільшою мірою сприя�

ють перетворенню молодої людини з особливими потребами на

соціально активну особистість, здатну самостійно планувати свою

соціальну поведінку  відповідно до індивідуальних потреб і функціо�

нальних можливостей організму [11]. Незважаючи на це, і дотепер не

розроблені науково обґрунтовані критерії соціально�педагогічної

роботи в закладах освіти інклюзивної орієнтації, відсутні  критерії

і норми соціалізованості студентів з особливими потребами. 

Мета дослідження — визначити критерії і показники соціально�

педагогічної роботи  у  ВНЗ інклюзивної орієнтації.

Завдання:
– розкрити зміст критеріїв і показників соціально�педагогічної

роботи;

– встановити норму соціалізованості студентів з особливими

потребами.

Розроблення критеріїв ґрунтувалося на матеріалі педагогічного

експерименту, в якому взяли участь 68 студентів з особливими потре�

бами, 62 викладачі і 69 студентів�волонтерів Хмельницького інститу�

ту соціальних технологій (експериментальна група) і Вінницького

гуманітарного інституту Університету «Україна» (контрольна група). 

Для комплексного визначення ефективності соціально�педаго�

гічної роботи ми розробили критеріально�рівневу систему оціню�

вання (рис. 1), в якій виділено інтегральний критерій і компоненти

критерію: процесуальний (соціально�педагогічний) і особистісний

(соціально�психологічний). 

Процесуальний (соціально�педагогічний) критерій безпосеред�

ньо не відображає зміни особистісних характеристик студентів з осо�

бливими потребами, він надає можливість зрозуміти механізми

впливів використаних технологій і методів соціально�педагогічної

роботи на процес соціалізації. Цей критерій включає такі показники,

як досягнутий рівень доступу до навчання у ВНЗ молоді з особливи�

ми потребами, адаптованість навчальної бази і навчального процесу

до індивідуальних потреб студентів, інклюзивну компетентність уча�

сників навчально�виховного процесу, їхню готовність до надання

послуг на волонтерських засадах студентам з особливими потребами.

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
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Особистісний критерій відображає досягнутий рівень соціалізо�

ваності студентів з особливими потребами за такими якостями, як

соціальна активність, готовність до саморегуляції поведінки, намі�

ри до самоактуалізації та самооцінка фізичного і психічного здо�

ров'я. Означені параметри оцінювались на початку експерименту

(перший рік навчання студентів з особливими потребами) і при

його завершенні (четвертий рік навчання).

За нашими даними, у молоді з особливими потребами основні

труднощі до вступу у ВНЗ були пов'язані з недостатньою інформо�

ваністю про створені умови в закладі освіти для навчання людей

з особливими потребами, відсутністю кваліфікованої професійної

орієнтації, спеціальної підготовки до вступу у ВНЗ та попередньої

адаптації до студентського середовища. Тому, оцінюючи ефектив�

ність соціально�педагогічної роботи, ми передусім визначили

досягнуті успіхи в роботі з абітурієнтами (інформування про умови

навчання, кваліфікована диференційована професійна орієнтація,

адаптація до студентського середовища, підготовка до вступу у ВНЗ

силами викладачів). 

Наступний показник процесуального критерію, який піддавався

детальному аналізу, — це переорієнтація освітнього простору

закладу освіти у зв'язку з упровадженням інклюзивного навчання.

Специфіка цього процесу  пов'язана з необхідністю суттєвих змін

у ставленні колективу до студентів з особливими потребами, які

потребують не тільки матеріальної, фінансової, гуманітарної під�

тримки і заходів реабілітації та надання послуг на волонтерських

засадах, а й належних умов для актуалізації своїх здібностей,

розвитку особистісних якостей і потреб у соціальному, моральному

та духовному самовдосконаленні. Оцінювалась також адаптація

навчальної бази до індивідуальних потреб студентів (архітектурна

безбар'єрність, пристосування аудиторій і робочих місць, забезпе�

ченість допоміжними засобами навчання, сучасними інформацій�

ними технологіями, модифікація навчальних планів відповідно до

індивідуальних навчальних потреб студентів).

До системи показників ефективності соціально�педагогічної ро�

боти ми включали досягнутий рівень спеціальної (інклюзивної) ком�

петентності учасників інклюзії, позиціонуючи її як важливий ресурс

для соціальної мобілізації, засвоєння нових соціальних ролей і дося�

гнення бажаного соціального статусу та повноцінного і незалежного

функціонування в суспільстві студентами з особливими потребами.

виховання та інклюзії людей Розділ І
в загальноосвітній простір
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Рис. 1 — Критерії і показники соціально=педагогічної роботи

До показників подолання труднощів входження в систему

соціальних стосунків молоді з особливими потребам ми відносити
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сформовану готовність адекватно сприймати виникаючі соціальні

проблеми та їх вирішувати відповідно до норм відносин в інклюзив�

ному освітньому просторі. Важливим вважали не лише опанування

молоддю відповідною соціально�рольовою поведінкою, але й вико�

ристання тих умов, в яких складаються їхні взаємовідносини з ото�

чуючим соціальним середовищем для реалізації власного потенціалу

в досягненні спільних успіхів у навчально�виховному процесі. 

Розроблення критеріїв вимагало врахування того, що проблеми

соціалізації  молоді з особливими потребами спричинені не стільки

самою хворобою, дефектом чи станом, скільки тривалими емоційни�

ми реакціями на психотравмуючі ситуації, зумовлені певним ставлен�

ням оточення до інвалідності, оцінкою, яку дає молодь з особливими

потребами характеру цього ставлення, життєвою позицією відносно

ситуації загалом. Стикаючись із реаліями навчання у ВНЗ,  вони на

певний час втрачали впевненість у собі, у можливостях самореаліза�

ції, зокрема в особистісній сфері. Основна закономірність, яку ми

виявили в усіх категорій молоді з особливими потребами на початку

навчання у ВНЗ, — це обмеження комунікативних можливостей

внаслідок сенсорної, моторної і соматичної депривації. Тому соціаль�

но�психологічним якостям молоді з особливими потребами ми нада�

ли провідного значення  в оцінюванні ефективності соціалізації.

У процесі навчання студенти демонстрували зміни визначених

особистісних якостей, що давало можливість судити про досягнутий

рівень соціалізованості, виникаючі потреби у створенні додаткових

умов соціалізації та необхідності застосування стимулюючих заходів. 

Розглядаючи динаміку змістовної сторони соціальної активнос�

ті в процесі інклюзивного навчання, ми враховували зміну ставлен�

ня особистості до об'єкта своєї діяльності (навчального процесу).

Основними ознаками активності виступали цілеспрямованість на

конкретні інтереси, потреби, цінності, їх прийняття та реалізацію.

При цьому найвищим досягненням соціальної активності ми вва�

жали сформованість творчого ставлення студентів до всіх видів

діяльності закладу освіти, їх орієнтованість не лише на власні, але

й на суспільні інтереси на рівні знань і вольових рішень, мотивацію

на кар'єрні прагнення і високу відповідальність за доручену справу.

З іншого боку, оцінюючи соціальну активність як системну соці�

альну якість, в якій відображаються і реалізуються глибина та пов�

нота зв'язку молоді з особливими потребами із соціумом інклюзив�

ного освітнього простору та рівень перетворення її на суб'єктів

соціальних відносин. 

виховання та інклюзії людей Розділ І
в загальноосвітній простір



110

Готовність студентів з особливими потребами до вольової саморе�

гуляції поведінки охарактеризована нами в цілому і окремо за такими

властивостями характеру, як настирливість і самоконтроль за допомо�

гою тесту�опитувальника А. В. Зверькова і Є. В. Ейдмана. Оцінюючи

зміни саморегуляції поведінки під впливом створених умов для нав�

чання і використаних психокорекційних заходів, ми фіксували дина�

міку процесу реалізації усвідомлених інтелектуальних, емоційних

і дієвих зусиль, спрямованих на досягнення основної мети — здобут�

тя якісної освіти і повноцінного рольового функціонування в колек�

тиві і за його межами. Особливого значення надавали здобуткам

у формуванні компенсаторних механізмів у відповідь на виникаючі

труднощі в навчанні, міжособистісному спілкуванні з ровесниками та

іншими членами колективу; розвитку моральних регуляторів усвідо�

мленої поведінки, активної позиції в житті, відповідальності, умінню

корегувати свої дії відповідно до обставин, готовності до ефективної

співпраці з викладачами і здоровими студентами.

Для визначення намірів до самоактуалізації студентів ми засто�

сували опитувальник Э. Шострома в модифікації А. В. Лазукіна,

Н. Ф. Каліної, призначений для вимірювання загального рівня

самоактуалізації, а також 11 показників, наповнюючих цей фено�

мен (шкали орієнтації в часі, цінності, погляди на природу людини,

потребу в пізнанні, креативність, автономність, спонтанність,

cаморозуміння, аутосимпатія, контактність і гнучкість у спілку�

ванні). Визначаючи динаміку прагнення до самоактуалізації в про�

цесі інклюзивного навчання студентів з особливими потребами, ми

надавали значення розвитку їх життєвої компетентності, а саме:

впевненості в собі, позитивній самооцінці, самостійності і відпо�

відальності у прийнятті рішень, комунікативним навичкам, про�

дуктивній і соціально значущій діяльності, підвищенню намірів до

пізнання нового, готовності до встановлення надійних і доброзич�

ливих відносин в оточуючому соціальному середовищі.

Для виявлення особливостей якості життя учнів і студентів

з особливими потребами ми використовували російську версію

опитувальника SF�36. Фіксуючи зміни в самооцінці якості життя

студентів в умовах інклюзивного навчання, ми акцентували увагу на

динаміці психічного здоров'я і таких його компонентів, як рольове

соціальне функціонування, емоційна сфера, енергійність, настрій,

життєздатність, які виявились недостатньо розвиненими  і підляга�
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ли  впливам створеного адекватного психологічного мікроклімату

і застосуванню відповідних психокорекційних заходів. 

При розробленні соціалізаційної норми студентів з особливими

потребами ми враховували особливості соціалізації студентів з особ�

ливими потребами, тому не очікували в них досягнення макси�

мальних показників соціалізованості, але розраховували, що в умо�

вах інклюзивного освітнього простору вони засвоять необхідні

соціальні ролі в новому середовищі, сприймуть  цінності, прийняті

в колективі закладу освіти, і досягнуть здатності дотримуватись

соціальних норм і стереотипів поведінки.

Соціалізаційну норму студентів з особливими потребами ми виз�

начили  як показник максимально можливої реалізації наявного

потенціалу в доступі до отримання якісної вищої освіти, набутті

нових адаптаційних можливостей для повноцінного життя, встано�

вленні широкої мережі соціальних контактів в інклюзивному освіт�

ньому просторі, включеності  в молодіжну субкультуру і активній

участі в громадській діяльності. Статистично значущі позитивні

зміни соціальної активності в процесі інклюзивного навчання відбу�

лися з 38,8 до 76,6% від прийнятого максимального рівня в експери�

ментальній групі порівняно з контролем (з 39,8 до 48,1%; t = 6916).

Здатність приймати і реалізовувати важливі рішення, бути готовими

до саморегуляції поведінки в основній групі достовірно зросла в се�

редньому з 34,6 до 45,4% від прийнятого максимального рівня у по�

рівнянні з контрольною групою, в якій відбулося зниження цього

показника з 34,1 до 26,9%. Наміри до самоактуалізації та саморо�

звитку зросли з 44,2 до 44,3% від прийнятого максимального рівня

в експериментальній групі і не змінилися в контрольній групі

(44,2%–44,3%). Загальне позитивне сприйняття студентами здоро�

в'я зросло з 44,5,0% до 64,6% від прийнятого максимального рівня,

а в студентів контрольної групи знизилось з 51,9 до 45,0%.

Завершуючи розгляд застосованої нами системи критеріїв і показ�

ників ефективності соціально�педагогічної роботи, слід відмітити,

що це лише  перша спроба оцінювання результатів навчання у ВНЗ

інклюзивної орієнтації і визначення соціалізаційної норми у студен�

тів з особливими потребами. Враховуючи зростання можливостей до

отримання вищої освіти молоддю з особливими потребами, очевид�

ною стає необхідність розроблення критеріїв ефективності соціально�

педагогічної роботи й уточнення норм соціалізованості різних груп

виховання та інклюзії людей Розділ І
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молоді з особливими потребами, включаючи осіб з тяжкими вадами

здоров'я, які охоплені заочно�дистанційною формою навчання.

Отримані результати дали можливість дійти таких висновків:

– комплексне оцінювання ефективності соціально�педагогічної

роботи в умовах ВНЗ інклюзивної орієнтації вимагає застосування

об'єктивних критеріїв, до яких належать процесуальний (соціально�

педагогічний) і особистісний (соціально�психологічний) критерії;

– зміст процесуального критерію полягає в досягнутому рівні

доступу до навчання у ВНЗ молоді з особливими потребами, готов�

ності навчальної бази до проведення інклюзивного навчання, ін�

клюзивній компетентності та готовності колективу до надання

послуг на волонтерських засадах;

– особистісний критерій включає соціально�психологічні якос�

ті, характерні для соціалізації студентів з особливими потребами:

соціальну активність, готовність до саморегуляції поведінки, намі�

ри до самоактуалізації та самооцінку фізичної і психічної сфери

якості життя;

– за даними проведеного дослідження, соціалізаційній нормі

для студентів з особливими потребами відповідають досягнуті се�

редні рівні показників соціалізованості за умови створення в закла�

ді освіти оптимальних умов для інклюзивного навчання. 

Разработаны и охарактеризованы процессуальный и личностный
критерии социально#педагогической работы со студентами с особыми
потребностями в условиях вуза инклюзивной ориентации. Использо#
ванные критериальные показатели дали возможность оценить
эффективность социально#педагогической работы и определить нор#
му (эталон) социализированности студентов с ограниченными воз#
можностями.

Ключевые слова: инклюзивное образование студентов, социаль�

но�педагогическая работа, критерии, социализация. 

The criteria of effectiveness of socio#pedagogic work (procedural and
individual) with students with special needs in conditions of higher educatio#
nal establishment of inclusive orientation are worked out and characterized.
Determined criterional indexes helped to evaluate general level of integral
criterion, levels of formation of every part of it and to establish the norm
(standard) of sociologization of students with special needs. 
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Key words: inclusive study of students, socio�pedagogic work, criteria,

sociologization. 
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РОЗДІЛ ІI

СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА:
МЕТОДИКА, ПРАКТИКА, ДОСВІД,
ПЕРСПЕКТИВИ

УДК 376.433.016:821 Л. М. Заліток, 

старший науковий співробітник

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОЛЬ КАЗКИ 
У ВИХОВАННІ ТА НАВЧАННІ ДІТЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

У статті викладено ідеї В. О. Сухомлинського про вплив казки на
виховання та навчання молодших школярів з особливими потребами.

Ключові слова: казка, діти з особливими потребами, виховання,

навчання, засіб виховання, молодші школярі.

Книжка приходить до дитини разом із казкою. Народжена фоль�

клором, насичена містким педагогічним змістом, вона несе в собі

позитивний приклад етичного ідеалу. Жоден із жанрів літератури не

користується у дітей такою популярністю, як казка. 

Багато видатних педагогів, психологів, письменників підкреслю�

вали виховне та розвивальне значення казки (С. Русова, І. Франко,

К. Ушинський, Л. Толстой, В. Сухомлинський та ін.).

Різні аспекти роботи з казкою висвітлені у працях сучасних

дослідників і педагогів�практиків (А. Богуш, Н. Вітковська, Т. Гри�

зоглазова, Д. Джола, Н. Лисенко, Ю. Мандрик, О. Савченко, О. Че�

бикін, А. Щербо та ін.), психологів (О. Запорожець, Н. Карпин�

ська, Т. Рубцова, Н. Молдавська та ін.).

Група російських психологів і психотерапевтів під керівництвом

Т. Зінкевич�Євстигнєєвої видала серію книжок�практикумів із
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«казкотерапії», де йдеться про можливості використання казок

у процесі психологічної роботи. Завдяки казці учні оволодівають

різноманітними знаннями у сфері щоденної практики, моральності,

естетичних відчуттів. Для молодшого школяра вона стає засобом

усвідомлення, обдумування і пояснення явищ дійсності, а для дітей

з особливими потребами казка допомагає повноцінно інтегрува�

тись у суспільство. 

Велику увагу цій проблемі приділяв український педагог Василь

Олександрович Сухомлинський. Він стверджував, що головне — не

допустити переживань цих дітей за свою «неповноцінність», запо�

бігати появі в них байдужого ставлення до навчання, не притупити

в них почуття честі і гідності. Педагогічна мудрість виховання

в тому і полягає, щоб дитина ніколи не втратила віру в свої сили, не

відчувала, що в неї нічого не виходить. «Від успіху до успіху —

в цьому полягає розумове виховання важкої дитини», — стверджу�

вав В. Сухомлинський [4, с. 512].

Мета дослідження полягає у висвітленні поглядів В. Сухом�

линського на казку у вихованні та навчанні дітей з особливими

потребами задля творчого використання в діяльності сучасних спе�

ціальних і загальноосвітніх закладів.

У Павлиській середній школі, як і в будь�якій іншій, трапляли�

ся діти з особливими потребами. Це малюки з ослабленими, упо�

вільненими процесами мислення й дуже слабкою пам’яттю. Найва�

жливішим завданням у процесі роботи школи Сухомлинського

з такими дітьми було викликати в них інтерес до інтелектуального

спілкування, бажання замислюватись над оточуючими явищами та

висловлювати свої думки про них відверто, не соромлячись. В. Су�

хомлинський дійшов висновку, що найкраще цього можна досягти,

спираючись на емоційне сприйняття дитиною дійсності, макси�

мально стимулюючи її фантазію, образне мислення. 

Саме казка, яку чує дитина у відповідному природному оточенні,

жива, народжена з уст учителя ставала оптимальною формою збу�

дження паростків дитячого інтелекту. Педагог наголошував: «Най�

головніше — це те, щоб у казці була глибока думка» [3, с. 510]. Він

помітив, що впливовість казки, яка виражає думку, стає особливо

очевидною, коли йдеться про малюків з «ослабленими, уповільне�

ними процесами мислення й дуже слабкою пам’яттю. Вони були

б нещасними, знедоленими, вони втратили б віру в свої розумові

сили й стали б недоучками, людьми з убогими, обмеженими інтере�

сам, якби не казка «…» Коли я сідаю з дітьми під столітнім дубом,
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коли над нами спалахують у небі перші зірки, а ми, притулившись

один до одного, сидимо на високій степовій могилі й слухаємо

музику степу, — саме в очах отих недостатньо розвинених діток

я бачу перші вогники інтелектуального інтересу. Вони чекають

казку» [3, с. 510]. Василь Олександрович неодноразово наголошував

на тому, що через казку легше донести до дитини думку, здивувати,

викликати бажання виразити себе, свої почуття й думки словом.

Казка — це думка, втілена в художнє слово. Вона запалює вогник

дитячої творчості. Під її впливом дитина починає бачити навколо

себе незвичайні взаємозв’язки між предметами і явищами, досягаю�

чи єдності образів. Водночас дитина переживає хвилюючу радість,

яка породжує бажання поділитися своєю думкою з товаришами.

В колективі виникають найтонші духовні стосунки між дітьми, коли

своїм емоційним, напруженим життям живе думка кожної дитини.

Діти з особливими потребами, на переконання В. Сухомлинсь�

кого, повинні вчитися і виховуватись у масовій загальноосвітній

школі, але для цього треба створювати для них такі умови, щоб,

перебуваючи в атмосфері повноцінного духовного життя школи,

недостатньо здібна дитина не відчувала своєї «неповноцінності».

Педагог підкреслював, що «для навчання і виховання таких дітей

потрібні особливі заходи, потрібний тонкий, делікатний індивіду�

альний підхід» [4, с. 85]. Казка, будучи мистецтвом слова, безпосе�

редньо спрямована на індивідуальне сприйняття і почуття кожної

дитини, сприяючи таким чином формуванню в дітей з особливими

потребами індивідуальних осмислених образів.

У своїй практичній діяльності В. Сухомлинський не тільки роз�

крив високу мудрість казки у вихованні дітей з особливими потре�

бами, а й показав найраціональніші способи її використання у нав�

чально�виховному процесі.

Аналіз педагогічної спадщини Василя Олександровича надав

змогу нам виділити основні форми роботи з казкою у Павлиській

школі, які, на думку педагога, найбільш ефективно сприяли вихо�

ванню і навчанню молодших школярів. Отже, це:

– слухання казок;
– читання казок;
– бесіди про казки;
– виготовлення і добір ілюстрацій до казок;
– інсценізація казок (театралізація);
– творення казок.
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Такий підхід є дійовим засобом впливу казки на розумовий розви�

ток, моральні, естетичні почуття і дітей з особливими потребами.

Для того щоб казка стала таким універсальним й ефективним

засобом, вона має бути відповідно виконаною. Читання казки ви�

магає від педагога володіння культурою мови, артистизму, фантазії.

На першому етапі казку у Павлиській середній школі розповідав

учитель або хтось із учнів (за бажанням). Після прослуховування
йшло обговорення твору, яке було необхідне для того, щоб спону�

кати школяра до усвідомлення образів, які виникли в його уяві на

ґрунті емоцій. У процесі обговорення учень зіставляв свої уявлення

з уявленнями товаришів. Крім того, формулював думку, інакше

кажучи, переходив від мови образів до мови слова, що вкрай

важливо для дітей з уповільненими процесами мислення.

До читання казки вчитель приступав в основному тоді, коли

школярі вже навчилися читати найпростіші тексти. Вони не лише

слухали, а й стежили за написаним, мали змогу при бажанні прочи�

тати казку повторно. Обговорення набувало складнішої форми, вво�

дились як усні, так і письмові вправи. Після обговорення казкові

образи набували більш сталих обрисів.

Виготовлення і добір ілюстрацій — цікавий, захопливий для дітей

вид роботи, яку вони виконували в позаурочний час. Дитина вже

мала певні уявлення про образи прослуханої казки, і кожен учень

добирав малюнки (картинки, вирізки з журналів, аплікації та ін.)

саме відповідно до свого бачення казки, що збагачувало, розширю�

вало, деталізувало уявлюваний образ. 

«Казка — це активна естетична творчість, що охоплює всі сфери

духовного життя дитини — її розум, почуття, уяву, волю. Вона почи�

нається уже в розповіданні, вищий етап її — інсценізація» [6, с. 189], —

писав В. Сухомлинський. Творчість, викликана казкою, досягає

свого апогею саме в інсценізації. Образи, які жили в уяві дітей ідеаль�

но, набували вигляду хаток, вітряків, печер, а картонна Баба�Яга чи

фанерні лисиця, ведмідь, заєць видавалися живими, діяльними, хоч

усе це було витвором їхніх же рук. 

Реальність інсценізованих образів та обставин діти сприймали

безумовно. Тут діяв також фактор безпосередньої участі їх у пере�

творенні уявного образу в реальний. Фантазія набирала предметних

форм. Завдяки посиленню сприйнятих властивостей навколишньої

дійсності, думки та емоції дітей проявлялись активніше, діти праг�

нули вплинути на події, про які йшлося в казці. 
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Про те, як втілювались ідеї В. Сухомлинського стосовно роботи

з ослабленими дітьми, з уповільненими процесами мислення та

слабкою пам’яттю, засвідчує вчитель Павлиської школи Р. Заза:

«Років три тому в автовокзалі Кременчука до мене підкотила коля�

сочку з дитиною молоденька тендітна матуся. Попросила дозволу

сісти поруч і промовила: «А я Вас знаю». Цю жіночку довелося мені

востаннє бачити ще другокласницею, тому, не впізнала. «А Ви при�

гадуєте, як ми ставили в районі «Лілею»? І я впізнала Люду Білко —

виконавицю головної ролі у п’єсі Лесі Українки. Перед очима про�

майнув спогад про те, як, випробовуючи дітей на роль Лілеї, я спи�

нилася на учениці паралельного класу Людочці Білко. Парадокс

у тому, що і в другому класі дитина не вміла достатньо читати. Але

здібності до гри порівняно з іншими були чудові. Вивчати роль їй

допомагала мама. Виступили успішно. А дитина так окрилилася, що

почала з охотою читати. Якою вдячною була мама...» [1, с. 6]. З наве�

деного прикладу видно, як педагогічний колектив розв’язував проб�

лему поліпшення навчально�виховного процесу, використовуючи

для цього засоби театрального мистецтва, зокрема інсценування

казки, а саме: поліпшення читання та розвитку мовлення, мислен�

ня. Таких прикладів у Павлиській середній школі, які виправляли

будь�які вади в навчально�виховному процесі, було дуже багато.

Творення казки — заключний етап роботи, хоча, звичайно, на

кожному етапі є елемент творчості: під час добору і виготовлення

ілюстрацій, а особливо — у ході інсценізації, коли дитина входить

у предметний світ казкових образів. 

Досвідчений учитель�практик і тонкий психолог В. Сухомлин�

ський бачив у кожній дитині особистість, тонку душу поета, дома�

гався того, щоб у ній заграла поетична струна, відкрилося джерель�

це творчості. Працюючи з дітьми над складанням казок, педагог

учив їх знаходити свої слова, доводив, що про весняне сонечко,

бджолу, гілочку можна скласти кілька казок, сюжет кожної буде

цілком самостійний. У статті «На трьох китах» В. Сухомлинський

наводить зразки казок, вибраних із десятків інших, які мають одна�

кову назву. 

Для вчителя складання казок було, так би мовити, критерієм

оцінки образного розвитку дітей. Він мав змогу вчасно допомогти

відстаючим учням. В. Сухомлинський наголошував, що створення

казок — одне з важливих джерел поетичної творчості, формування

морально�етичних почуттів і водночас засіб розумового розвитку.

Участь дитини у створенні казки великою мірою сприяє збагачен�
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ню її словникового запасу, розвитку творчого мислення. В учнів,

які навчилися створювати казки, назавжди залишилось відчуття

слова, вміння вслухатися у його музику, бачити його відтінки.

В. Сухомлинський вважав, що створення казок дітьми, особливо

«важкими» — це один із засобів пробудження в них пізнавального

інтересу, розвитку їхнього мовлення. Твір, казка стали для дитини

з особливими потребами першою сферою творчості, в якій вона

утверджувала свої здібності, пізнавала себе, переживала почуття

гордості від того, що створює. Через творчість розкривався духов�

ний світ найслабших учнів, котрі до цього знаходились у тіні най�

сильніших класу. Важко оцінити виховну та розвивальну значи�

мість таких моментів. Діти втрачали почуття неспроможності

проявити себе в чомусь гідному, почуття незначимості в колективі

класу. Тому В. Сухомлинський писав: «Творення казки — найщас�

ливіші хвилини мого духовного спілкування з дітьми, а для них —

незрівнянна радість мислення. У казці дитина утверджує свою

гідність мислення» [3, с. 510]. 

Василь Олександрович був переконаний, що читання, розпові�

дання, інсценізація, творення казки — могутній засіб виховання

розуму і добрих людяних почуттів, а для учнів з особливими потре�

бами це має надзвичайно велике значення. Казкова алегорія, на

думку педагога, краса рідного слова зворушують дитину, пробуджує

почуття власної гідності, посилює враження, утверджує моральні

поняття про добро і зло, справедливість і несправедливість, красу

і потворність. Сьогодні дитині з особливими потребами для інте�

грації у суспільство необхідно сформувати загальнолюдські норми

моральності, виховати естетично, етично, що і є основними функ�

ціями виховного потенціалу казки.

У праці «Методика виховання колективу» В. Сухомлинський,

звертаючись до молодого педагога, відмічає: «... Якщо ви хочете, щоб

вихованець став розумним, допитливим, кмітливим, якщо у вас є ме�

та утвердити в його душі чутливість до найтонших відтінків думки

й почуття інших людей... надихайте його розум красою слова... Його

чарівна сила розкривається передовсім у казці. Казка — це колиска

думки, зумійте поставити виховання дитини так, щоб вона на все

життя зберегла хвилюючі спогади про цю колиску» [3, с. 520].

Вивчення феномену виховного впливу казки у педагогічній

спадщині В. Сухомлинського дає підстави зробити висновки про

доцільність і дієвість використання найкращих з них для вихован�

ня та навчання дітей з особливими потребами. 
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В статье изложены идеи В. А. Сухомлинского о влиянии сказки на
воспитание и обучение младших школьников с особыми потребностями.

Ключевые слова: сказка, дети�инвалиды, воспитание, обучение,

средство воспитания, младшие школьники.

The article highlights the ideas of Sukhomlynskiy about the impact of fairy#
tales on education and learning of primary school children with special needs.

Key words: fairy tale, children with special needs, education, learning,

mean of education, junior pupils.
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УДК  376 І. О. Калініченко, 

здобувач, методист

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО 
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

«Коли інклюзивне навчання буде повністю опа#
новане, ми зможемо відмовитись від ідеї, що всі
діти для того, щоб приносити користь суспільству,
мають бути схожими один на одного. Замість
цього ми будемо шукати і підтримувати таланти,
властиві всім людям. Ми починаємо розглядати
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нетипові способи,  щоб виховувати корисних членів
суспільства, і в процесі цієї роботи ми зможемо
дати всім дітям відчуття того, що вони потрібні». 

Норман Кунц, американський адвокат з питань 
прав людей з обмеженими можливостями, 

автор Декларації взаємної залежності

У статті розглядається проблема формування інклюзивного освіт#
нього середовища в загальноосвітніх навчальних закладах. Наводяться
аргументи на користь перебування всіх учнів в інклюзивному освітньо#
му середовищі.

Ключові слова: інклюзія, діти з особливими освітніми потребами,

інклюзивне освітнє середовище.

Українське суспільство досягло такого рівня соціального роз�

витку, коли воно не може собі дозволити втратити жодну підро�

стаючу людину, а визнання Конвенції ООН про права дитини та

Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захист і роз�

виток дітей підсилило увагу батьків, держави і громадськості до

їхніх проблем з народження і до повноліття та відповідальності за

розвиток, навчання і виховання. Безумовно, діти з особливими

освітніми потребами теж не повинні залишатися без належної

уваги. Адже історично так склалося, що вони були позбавлені

можливості отримувати освіту поруч зі своїми однолітками з нор�

мальним розвитком, їм відмовляли у доступі до загальноосвітньої

навчальної програми і навчали у спеціальних закладах.

Тому наразі одним із актуальних і найважливіших явищ у сучас�

ній спеціальній освіті є рух за інклюзивну освіту. Інклюзія справляє

значний вплив на політику, науково�пошукову та практичну робо�

ту і має багато значень, що охоплюють діапазон від простого зара�

хування учнів з особливими  освітніми потребами в звичайні класи

до трансформації філософії, цінностей і практичних підходів цілих

освітніх систем. Інклюзія потрібна нашій державі як засіб досяг�

нення соціальної справедливості в інтересах учнів з особливими

освітніми потребами.

Ученими обговорюються проблеми інтеграції дітей з особливи�

ми освітніми потребами і активно розробляються підходи до нав�

чання і виховання їх в умовах загальноосвітніх навчальних закладів.
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Вивчення особливостей створення комфортного інклюзивного

освітнього середовища має важливе значення для успішного вихо�

вання та соціалізації не тільки дітей з порушеннями психофізично�

го розвитку, а й інших учнів.

Мета статті. З огляду на викладене, ставимо за мету з’ясувати

особливості формування інклюзивного освітнього середовища та

визначити його переваги для всієї категорії дітей. Реалізація такої

мети вимагає визначення сутності й ознак інклюзивного освітньо�

го середовища, а також стану дослідження поставленої проблеми.

Аналіз публікацій. Активні наукові розробки стосовно проблеми

інклюзивного навчання з’явились у науковій літературі приблизно

в середині 80�х років минулого століття. 

У 1978 р. Л. Виготським було доведено, що розвиток дитини

у спеціальних закладах відбувається у вузькому, обмеженому колі

колективу, у маленькому замкненому світі, де все пристосовано до

дефекту; внаслідок штучної ізоляції дітей, відриву від сім’ї, ровес�

ників формується особистість, невпевнена у собі, власних силах

і можливостях. Таким чином формується так звана вторинна інва#
лідність.

Аналіз праць В. О. Сухомлинського свідчить про те, що майже

в усіх своїх роботах учений звертав особливу увагу на необхідність

використання принципу індивідуального підходу в роботі з дітьми

з особливими потребами. «Конкретна наша робота, — зазначав

дослідник, — полягає у визначенні причин біди в кожному окремо�

му випадку, необхідності знайти кожній дитині посильну розумову

працю, доступні для неї шляхи подолання труднощів, захопити її

цікавою роботою, завдяки якій вона могла б розвиватись інтелекту�

ально». «Духовне життя школи повинно бути настільки багатогран�

ним, щоб кожний знайшов поле для розкриття, ствердження своїх

сил і творчих здібностей. Зміст духовного життя полягає в тому, що

в кожному вихованці пробуджується його індивідуальна неповтор�

ність. Тільки там, де маленька людина переживає відчуття гордості

від того, що вона у чомусь досягла видатних успіхів, виявила себе, —

в індивідуальному духовному житті ми бачимо те, що потрібно

називати енергією думки. Радість розумової праці — ось що стає

доступним людині, якщо її духовне життя перейнято почуттям

оптимістичної впевненості у своїх силах, почуттям власної гіднос�

ті», — писав В. О. Сухомлинський [1].

В. О. Сухомлинський наголошував на тому, що не може існува�

ти виховання особистості поза колективом, як не може бути колек�
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тиву без особистостей. Розумово відсталі діти не повинні бути

покинуті самі на себе, а розвиватися у таких самих умовах, що

й нормальні діти. В. О. Сухомлинський слушно зауважував, що ко�

лектив може стати виховним середовищем тільки в тому разі, коли

він створюється під час спілкування і спільної діяльності, яка дає

кожному радість і насолоду, розвиває його інтереси і здібності, коли

є освічений педагог, який любить дітей.

Питанню інтегрованого навчання та виховання дітей із пору�

шеннями психофізичного розвитку приділяли увагу численні

фахівці в галузі соціальної, корекційної, спеціальної педагогіки та

дефектології — це Л. Аксьонова, В. Бондар, Є. Бондаренко, М. Ве�

деніна, М. Власова, О. Глоба, В. Григоренко, П. Горностай,  Г. Іва�

щенко, Б. Пузанов, О. Установ та ін.

В Україні окремі аспекти проблеми інтегрованого навчання ви�

світлюються у працях А. Колупаєвої, М. Сварника, В. Синьова,

Н. Софій, М. Шеремет, В. Тарасун, О. Таранченко, А. Шевцова та ін.

Більшість учених вказують на необхідність упровадження нових

форм освіти, які б сприяли інтеграції людей з особливими потреба�

ми у суспільство. Серед таких форм особливої уваги заслуговує

інклюзивна освіта. 

Мета інклюзивного закладу освіти, як зазначають В. В. Алексє�

єва і І. В. Сошіна, — «надати всім учням можливість найбільш пов�

ноцінного соціального життя, активної участі в колективі, тим

самим забезпечуючи найбільш повну взаємодію і турботу один про

одного як членів співтовариства» [2, с. 17–18].

Погодимося із  Елен Р. Даніелс та Кей Стаффорд у тому, що

«залучення дає можливість малятам з вадами взаємодіяти зі звичай�

ними дітьми, спостерігати за ними, наслідувати їх. Інакше кажучи,

діти�інваліди можуть отримувати такий соціальний досвід, як і їхні

здорові товариші. Спілкування з інвалідами корисне і для звичай�

них дітей, їхніх сімей, учителів та місцевої громади» [3, с. 23]. 

На сучасному етапі розвитку освіти дітей з особливими освітніми

потребами пріоритетного значення набуває створення інклюзивно�

го освітнього середовища. У такому середовищі всі діти навчаються

разом у системі масової освіти за загальноосвітніми навчальними

програмами, що пристосовані до потреб такої дитини.

Серед першочергових кроків у напрямі створення інклюзивного

середовища вбачаються такі: відмовитись від стереотипних поглядів

на вчителів, учнів і навчальний процес; сформувати в школі атмо�

сферу, основану на ідеях інклюзії; розбудувати школу як громаду;
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зосереджуватися на співпраці, а не на конкуренції; прищеплювати

віру в свої сили кожному члену шкільного колективу [4, с. 19].

Необхідними умовами формування інклюзивного освітнього

середовища в загальноосвітніх навчальних закладах є:

– визнання педагогом необхідності використання різноманіт�

них навчальних підходів з урахуванням різних стилів навчання,

темпераменту й особистості окремих дітей;

– адаптація навчальних матеріалів для використання по�новому,

підтримуючи самостійний вибір дитини в процесі навчання у класі;

– використання різних варіантів об’єднання дітей у групи;

– налагодження співробітництва та підтримки серед учнів класу;

– використання широкого спектра занять, практичних вправ

і матеріалів, що відповідають рівню розвитку дитини. 

Мета цього середовища — орієнтуватися на розвиток особистості

та відповідати запитам соціального оточення і сподіванням людини.

Освітнє середовище тільки тоді буде інклюзивним, коли матиме

низку таких ознак:

– спланований і організований фізичний простір, у якому б діти

могли безпечно пересуватися під час групових та індивідуальних

занять;

– наявність сприятливого соціального та емоційного клімату;

– створені умови для спільної роботи дітей, а також надання

один одному допомоги в досягненні позитивного результату.

В інклюзивному освітньому середовищі всі діти здатні досягати

успіху. На підставі всебічного аналізу літератури з цього питання

Д. МакГрегор і Фогельсберг наводять такі переваги для дітей з особ�

ливими освітніми потребами:

– в інклюзивному середовищі діти з обмеженими можливостя�

ми демонструють вищий рівень соціальної взаємодії з іншими діть�

ми, які таких обмежень не мають;

– в інклюзивному освітньому середовищі підвищується соціаль�

на компетентність і вдосконалюються комунікативні навички дітей

з відмінними здібностями; 

– діти з особливими потребами навчаються за складнішою

і поглибленішою навчальною програмою, завдяки чому процес на�

буття вмінь і навичок перебігає ефективніше, а академічні досяг�

нення поліпшуються;

– підсилюється соціальне сприйняття дітей з відмінними здіб�

ностями завдяки методиці навчання в інклюзивних школах, де во�

но часто відбувається у формі групової роботи. Працюючи в малих
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групах, діти навчаються бачити людину, а не її ваду, і починають

усвідомлювати, що між ними та дітьми з обмеженими можливостя�

ми є багато спільного;

– дружні стосунки між дітьми з обмеженими можливостями та

іншими дітьми, які таких обмежень не мають, зазвичай частіше

розвиваються в інклюзивному середовищі. Дослідження довели,

що діти в інклюзивному закладі мають надійніші й триваліші зв’яз�

ки з друзями, ніж діти в сегрегованому середовищі. Це особливо

справедливо в ситуації, коли діти відвідують місцеву школу у своє�

му районі та мають більше можливостей бачитися з друзями піс�

ля уроків. 

Аргументи на користь перебування учнів в інклюзивному освіт�

ньому середовищі незаперечні. Тому супротивне твердження про

те, що решта дітей отримують менш якісну освіту в інклюзивному

середовищі чи опиняються у менш сприятливих соціальних умо�

вах, важко назвати аргументованим. 

У багатьох відношеннях решта дітей від перебування в інклю�

зивному середовищі отримують стільки ж користі, стільки й діти

з особливими  освітніми потребами. Присутність дітей з відмінни�

ми здібностями в класі ніяк не заважає успішності інших учнів, які

не мають обмежень. 

Діти без обмежених можливостей можуть підвищувати само�

оцінку та закріплювати знання навчального змісту, виступаючи

наставниками для інших дітей. Також вони мають нагоду опанува�

ти додаткові вміння, наприклад, навчитися читати шрифт Брайля

чи спілкуватися мовою глухонімих. Навчання цих умінь може від�

буватися за ситуації, коли всі учасники процесу усвідомлюють їх

важливість і можуть застосовувати це на практиці. Крім того, воло�

діння такими вміннями дає можливість для особистісного зростан�

ня, якої часто позбавлені діти, що не мали нагоди навчатися поряд

з тими, хто має відмінні здібності.

Усі діти, перебуваючи в інклюзивному середовищі, можуть нав�

читися цінувати й поважати дітей із відмінними здібностями. Вони

навчаються бачити  передусім людину, а не її ваду чи обдарованість

та не помічати пов’язаних із ними соціальних ярликів.

Висновки. Таким чином, інклюзивне освітнє середовище — це

середовище, де всі учні незалежно від своїх освітніх потреб здатні

навчатися ефективніше, підвищувати свою соціальну компетент�

ність, вдосконалювати комунікативні навички, а також відчувати

себе частиною загальної спільноти. 
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Постановка проблеми. На сьогодні у психологічній науці дедалі

більшої актуальності набуває пошук факторів, що впливають на

процес становлення незалежної, відповідальної, самостійної осо�

бистості. У здійсненні пошуку таких факторів особливого значення

набувають дослідження процесу формування особистості, розгор�

тання механізмів саморозуміння та специфіки осмислення свого

життєвого сценарію. 

Наразі  у вітчизняній і зарубіжній літературі недостатньо висвіт�

лено проблему специфіки процесу усвідомленням особистістю

свого життєвого сценарію. Тому завданням написання цієї статті

ми убачаємо в розкритті специфіки процесу усвідомлення суб`єк�

том свого життєвого сценарію (на прикладі юнацького віку).

Результати теоретичного аналізу проблеми. Людина як предмет піз�

нання вивчається багатьма науками, які здійснюють її опис з огляду

на такий об`єкт дослідження:

– біологічний (клітина);

– фізіологічний (організм);

– психологічний (свідомість);

– соціологічний (особистість) [5].

Відповідно пошук детермінуючих факторів розгортання життє�

вого шляху індивіда відбувається на різних рівнях світоглядного

бачення людства — міфологічному, релігійному, філософському,

науковому. Як бачимо, вивчення життєвого шляху індивіда

«ускладнюєтся» дослідженням самого індивіда — його вчинків,

думок, мотивів, цілей тощо. Саме тому, під час пошуку причин, що

зумовлюють життєвий шлях особистості, знаходимо значну кіль�

кість методологічних підходів, які часто йдуть усупереч один одно�

му (зокрема, «одвічне» питання про співіднесення впливу на осо�

бистість та її життєвий шлях вроджених характеристик і набутих).

Визначимо складові, аналіз яких є необхідним для системного

розуміння  специфіки усвідомлення життєвого сценарію особистості.

По�перше,  проаналізуємо особливості процесу взаємодії особис�

тості з оточуючим світом. Така взаємодія (за С. Рубінштейном)

може відбуватись на трьох рівнях: світу речей («Я — Діяльність»);

світу інших людей («Я — Інші»); світу особистого «Я» («Я — Я»).

По�друге, для розуміння формування та розгортання життєвого

сценарію індивіда необхідно здійснити пошук детермінуючих фак�

торів. Однак такий пошук не може бути зведений до виявлення

простих причинно�наслідкових зв`язків (коли існує прямий безпо�

середній зв`язок між причиною та наслідком). Адже подія, що
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відбулась безпосередньо перед якоюсь іншою, не завжди є її причи�

ною. У реальному житті причина і наслідок можуть бути розділені

у часі (на що вперше звернув увагу З. Фройд) [9]. Тому для систем�

ного дослідження життєвого сценарію особистості необхідно

враховувати взаємодію просторово�часових характеристик її життя:

взаємозв`язок минулого, теперішнього та майбутнього. 

У попередніх роботах ми визначали значення дитинства у про�

цесі формування житттєвого сценарію особистості та роль дитячих

років для подальшого розгортання її життєвого шляху. Зазначимо,

що на сьогодні у психології прослідковується тенденція до розши�

рення меж минулого. Так, представник трансперсональної психо�

логії С. Гроф вважає, що для аналізу впливу минулих подій на осо�

бистість слід включити і її перинатальний період існування [7].

Такий підхід означає, що  до чинників, які беруть участь у процесі

формування життєвого сценарію, можна віднести й ситуацію вагіт�

ності, а також сам процес народження дитини (перша травма — це

травма народження, за О. Ранком) [14]. Схожих поглядів дотриму�

вався і Е. Берн. Одним із факторів, що чинить вплив на оформлен�

ня життєвого сценарію, він виділяв, зокрема, ситуацію зачаття [3].

Крім минулого, важливу роль в організації поведінки, діяльно�

сті та розгортанні життєвого шляху індивіда належить процесу

антиципації: людина має на увазі не лише минуле, теперішнє, але

й майбутнє [9]. Тобто на перебіг життєвого сценарію людини впли�

вають її очікування, побоювання, переживання з приводу тих чи

інших подій (уявних),  які, на думку індивіда, можуть мати місце

в майбутньому.  

Російський дослідник проблеми життєвого шляху Р. Ахмеров

вводить поняття «життєва програма особистості» [2]. Автор зазна�

чає, що в кожної людини є свій сценарій про щастя — життєва про�

грама, яка конкретизована у подіях�планах та подіях�наслідках.

У свою чергу, життєва програма, на думку Р. Ахмерова, знаходить

своє відображення у суб`єктивній картині життєвого шляху, яка

виконує дві функції — відображувальну та регулятивну. Вчений (на

прикладі постановки життєвих цілей) показує, що іноді мета, яку

обрав для себе індивід, не стимулює (не виконує регулятивної

функції) його до дій, спрямованих на її досягнення. Таке явище

автор пояснює розмежованістю значущості цілі на свідомому

і несвідомому рівнях. Тобто на рівні вербальної презентації (рівень

свідомості) мета може здаватись суб`єкту значущою (наприклад,

під дією соціальних очікувань), але не бути такою на глибинному
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рівні. Р. Ахмеров зазначає, що це відбувається у результаті двох про�

цесів, що можуть іноді діяти всупереч один одному, — соціальної

адаптації і самореалізації. На підставі виділених критеріїв автор

розмежовує два види життєвих програм: зовнішня (соціально�

психологічна адаптація до соціуму) та внутрішня (самореалізація).

Людина, яка дотримується зовнішньої програми, зорієнтована на

соціальний успіх, прагне дотримуватись соціальних норм, стандар�

тів тощо. Людина, для якої пріоритетом є внутрішня програма,

спрямована на розкриття своєї сутності. Головним протиріччям, що

постає перед особистістю, є реалізація внутрішньої програми без

втрати зовнішньої, оскільки саме в соціумі відбувається становлення

індивіду як особистості (персоногенез) [1]. Водночас у ньому ж, під

впливом соціальних очікувань, стандартів, людина може і втратити

себе — як творця свого життєвого шляху. Головна проблема, яка

постає перед особистістю, полягає в тому, що будь�яка самореаліза�

ція неможлива поза соціумом. Тому індивіду необхідно навчитися

балансувати між адаптацією до оточення та самореалізацією себе та

свого життєвого шляху.

Варто зазначити, що всі сфери прояву життєвого сценарію осо�

бистості не існують ізольовано, а мають тісний взаємозв`язок. Так,

процес взаємодії суб`єкта з оточуючим світом має три рівні: «Я —

Діяльність», «Я — Інші» та «Я — Я» і реалізується з урахуванням

просторово�часової складової. Зокрема, усі взаємодії зі світом від�

бувались у минулому, відбуваються зараз (теперішнє), або здійсню�

ватимуться у майбутньому. Знання, якими володіє людина щодо

себе та свого життя, фактів свого минулого та можливого майбут�

нього, знаходять відображення у роздумах людини про себе та своє

життя. Такий аналіз фактів свого життя, виокремлення повторюва�

них подій, вчинків виводять суб`єкта до когнітивної складової усві�

домлення життєвого сценарію. 

Наступною складовою, необхідною для розуміння специфіки

усвідомлення життєвого сценарію особистості, є знання про її жит�

тєві цілі, устремління, переконання, ставлення, переживання, що

вона презентує. Тобто йдеться про емоційно�мотиваційну складову

сценарію. У теорії транзакційного аналізу ця складова частково

відображена у понятті життєвої (екзистенціальної) позиції індвіда

[15]. Розуміння індивідом свого ставлення до себе («Я — Я»), до

світу речей («Я — Діяльність»), до інших людей («Я — Інші») дають

змогу виокреслити «проблемні» місця у житті особистості. Загли�

блення особистістю у свої переживання, звільнення від негативних
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установок дають можливість усвідомити обмежувальну силу свого

життєвого сценарію. 

Дослідження життєвого досвіду індивіда, особливостей саморо�

зуміння та усвідомлення суб`єктом свого життєвого сценарію

можливе виходячи з різних методологічних підходів. На це звертає

увагу П. Горностай, який зазначає, що «людина, її особистість…

являє собою сукупність досвіду, але його сутність можна розуміти

по�різному» [6, с. 132]: зокрема, такий аналіз може здійснюватися

методами наративної психології (досвід як текст), екзистенціально�

го підходу (досвід як буття) та різними психотерапевтичними

напрямами. Залежно від напряму перевага віддається вербальним

(психоаналіз, когнітивна психологія) або експірієнтальним (від

англ. experience — досвід, переживання) методам. Останні (зокре�

ма, психодрама) заперечують можливість глибоких особистісних

змін лише на основі вербальних методів. Представники цього

напряму спираються на метафору «життя як дія» (або театралізова�

на вистава). 

Для розуміння особливостей процесу усвідомлення життєвого

сценарію має значення виділення специфічних компонентів —

особистісних смислів, якими людина оперує при набутті й інтер�

претації свого життєвого досвіду. Представники наративної психо�

логії зазначають, що осмислювання й усвідомлювання особистого

досвіду виводить на утворення, яке у наративній психології визна�

чається як «особистий міф» [13]. Першим цей термін (особиста

міфологія) запропонував Е. Кріст у 1956 р. Він використовував це

поняття для опису важкоосяжних елементів людської свідомості.

Серед учених цього напряму і дотепер немає чіткого визначення

даного терміна. Однак науковці сходяться на тому, що особистий

міф має вербальну складову, що навантажена також чуттєвими,

образними, символічними компонентами. Специфіка цього утво�

рення полягає у породженні «надлишку» смислу [13]. Суттєвою

рисою особистої міфології є те, що вона майже не рефлексується,

її важко виокремити серед контексту світосприймання особисто�

сті. Особиста міфологія, на думку психологів Д. Файнштейна та

С. Кріпнера, є способом організації досвіду. Вона працює як лінза,

яка зафарбовує сприймання відповідно до її власних припущень

і цінностей. У процесі такого сприймання певні цінності виділя�

ються, інші відходять на задній план. Люди, проживаючи своє

життя, майже не усвідомлюють свою «лінзу», через яку дивляться

на світ [13].
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Бачимо, що поняття «особистий міф» має чималу схожість із

поняттям «життєвий сценарій», що розробляється у теорії ТА. Жит�

тєвий сценарій також спотворює сприймання ситуації, виключаю�

чи із свідомості (або надмірно перебільшуючи) деякі сторони

реальної ситуації. Тому замість того, щоб вирішувати проблему,

«людина покладається на «магічне» її вирішення, що пропонується

сценарієм» [15, с. 195].

Кожна людина впродовж життя формує на підставі свого життє�

вого досвіду уявлення про саму себе, переконання щодо своїх

можливостей, характеристик тощо. У цих уявленнях відображаєть�

ся ступінь інтегрованого усвідомлення (розуміння) індивідом са�

мого себе. Ці уявлення (розуміння) можуть бути представлені на

різних рівнях усвідомлення: від часткового розуміння (або нерозу�

міння) до всеохоплюючого переживання себе як особистості, яка

є творцем власного життя [8; 16]. Такий пошук рівнів усвіомлення

особистості самої себе та свого життєвого сценарію виводить нас до

класифікацій, які були здійснені різними вченими. 

Емоційна складова ставлення до свого життя виводить нас на кон�

цепцію життєвих світів Ф. Василюка. У своїй теорії автор підкреслює

існування особливих життєвих ситуацій, які не можуть бути вирішені

лише за допомогою предметно�практичної та пізнавальної діяльності

[4]. В основу виділення ним типів життєвих світів покладена ідея

представлення переживання як діяльності. Підкреслимо, що автор

розмежовує традиційне психологічне поняття переживання (як без�

посередню данність психічних змістів свідомості) та визначає своє

розуміння поняття переживання як «особливу діяльність, особливу

працю з перебудови психологічного світу, яка спрямована на устано�

влення смислової відповідності між свідомістю та буттям, загальною

метою якої є підвищення усвідомлюваності життя» [4, с. 10].

На формування життєвих світів впливають життєві ситуації

(точніше, специфіка переживання цих ситуацій індивідом), які по�

в`язані із наявністю таких емоцій, як стрес, фрустрація, конфлікт,

криза. На думку автора, світ, в якому живе особистість, може бути

простим або складним (внутрішня складова життєвого світу); лег�

ким або важким (зовнішня складова). Наголосимо, що виділення

означених автором світів здійснюється не за об`єктивним критері�

єм (світ незалежно від суб`єкта), а за суб`єктивним (як цей світ

сприймається, переживається самим суб`єктом). Залежно від особ�

ливостей переживання зовнішньої та внутрішньої складових (та їх

специфіки) автор виокремлює відповідно чотири життєві світи [4]: 
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– зовнішньо легкий і внутрішньо простий (інфантильний); 

– зовнішньо важкий і внутрішньо простий (реалістичний);

– зовнішньо простий і внутрішньо складний (ціннісний);

– зовнішньо важкий і внутрішньо складний (творчий). 

Автор підкреслює наявність для кожного з типів життєвого світу

своєї специфічної «внутрішньої необхідності» життєдіяльності, яка

виступає цільовою детермінантою переживання [4]. 

Типологія життєвих світів Ф. Василюка має продовження у дос�

лідженнях інших вчених. Так, Т. Титаренко на підставі своїх спо�

стережень виділяє поняття «дисгармонійний» життєвий світ [16].

У своїй концепції автор оперує поняттями «гармонія» та «дисгар�

монія», залежно від того, що на певному етапі виходить на перед�

ній план особистісного розвитку: можливий рух у бік гармонійно�

го чи дисгармонійного становлення. Особистісний розвиток — це

нерівномірний, гетерохронний процес, тому значення дисгармонії

має діагностичне значення для аналізу розвитку життєвого шляху

індивіда: тип дисгармонії «сповіщає» оточуючим про ті зміни, що

відбуваються із суб`єктом. Автор зіставляє виділені життєві світи

у типології Ф. Василюка та визначає, які дисгармонії властиві

кожному із них. Так, для інфантильного світу гармонією буде наяв�

ність лише однієї потреби, дисгармонією — актуалізація двох або

більше потреб, серед яких необхідно робити вибір. Розвиток гар�

монії для цього життєвого світу можливий гедоністичним шляхом.

Для другого — реалістичного — світу дисгармонія проявляється

у необхідності «боротьби» за блага зовнішнього світу, які не дані

безпосередньо (шлях досягнення гармонії — реалістичний). Для

третього — ціннісного — світу дисгармонія «проявляється вже не у

формі стресу чи фрустрації, а у вигляді конфлікту як суперечності,

що її дуже важко розв`язати, що порушує смисл і цілісність життя»

[16, с. 184]. Гармонія виникає тоді, коли цінності проранговано

і можна послідовно здійснювати діяльність щодо їх почергового

досягення (ціннісний шлях). Четвертий тип — творчий: основна

внутрішня необхідність полягає у реалізації ідеального надситуа�

тивного задуму свого життя в цілому (дисгармонія виявляється

у формі кризи): формування гармонії відбувається творчим шля�

хом. Зрозуміло, що саме четвертий тип життєвого світу, який

містить у собі творчу реалізацію надситуативного задуму життя,

є демонстрацією реалізації життєвого шляху індивіда за межами

його (індивіда) життєвого сценарію.
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Т. Титаренко у своїй інтерпретації життєвих світів окреслює ста�

дії їх формування, зазначаючи, що для кожного щабля світопобудо�

ви властиві специфічні відхилення, які впливають на формування

та прояв дисгармоній.  

Важливим для розуміння життєвого сценарію є розуміння жит�

тєвого вибору особистості. Аналізуючи особистісні вибори, можна

прослідкувати динаміку усвідомлення�неусвідомлення свого жит�

тя, життєвого шляху, життєвого сценарію. Одним із показників

невдалих особистісних виборів є утворення, яке умовно можна наз�

вати «життєва некомпетентність». Автор зазначає, що існує багато

зовнішніх умов, які сприяють формуванню в особистості життєвої

некомпетентності, але їхня роль не є вирішальною. Разом з тим

підкреслюється, що цей вибір (у бік некомпетентності) особистість

здійснює сама, «виключно за власним бажанням, хоча це бажання

може бути замаскованим, викривленим, неусвідомлюваним, люди�

на постійно опиняється в таких життєвих ситуаціях, які підживлю�

ють її цілковиту залежність від складних обставин, руйнівних взає�

мин, нездоланних першкод» [16, с. 204].

Як зазначає Т. Титаренко, особистість, яка час від часу робить жит�

тєві вибори, слід розглядати разом із життєвим контекстом, в якому

відбувається вибір. Для зняття розмежування та протиставлення зов�

нішнього та внутрішнього, об`єктивного та суб`єктивного вводиться

категорія «життєвий світ особистості». Отже, необхідною умовою

виходу особистості за межі власного життєвого сценарію є здійснен�

ня життєвого вибору. Реалізація обраного життєвого вибору не�

можлива без вольових зусиль суб`єкта. Тому життєвий вибір віднесе�

мо до вольової (регулятивної) складової, яка має важливе значення

у процесі реалізації життя поза межами життєвого сценарію.

Підкреслемо, що означені підходи до класифікації типів життє�

вих світів особистості виводять на  рівні усвідомлення власного

життєвого шляху. Так, у класифікації Ф. Василюка та Т. Титаренко

прослідковується ступінь зростання розуміння особистістю свого

життя залежно від типу її життєвого світу (перший тип — самий

нижчий рівень, четвертий тип — найвищий). Такий підхід до кла�

сифікації не властивий представникам теорії транзакційного ана�

лізу. Розглянуті нами типології життєвих сценаріїв дають лише

характеристики того чи іншого типу сценарію і не обгрунтовують

специфіку та рівень усвідомлення індивідом свого життєвого сце�

нарію залежно від його типу. 
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На нашу думку, процес усвідомлення життєвого сценарію немож�

ливий без глибокого розуміння свого «Я», тобто самоусвідомлення.

Вчені зазначають, що особливістю юнацького віку є наявність

необхідних механізмів (зокрема, розвиток самосвідомості на рівні

дорослої людини), що сприяють усвідомленню юнаком себе, свого

життєвого шляху та особливостей життєвого сценарію [12; 11; 17]. 

Описані концепції дають нам можливість структурувати знання

та визначити складові, що є необхідними у процесі усвідомлення

індивідом свого життєвого сценарію. Зобразимо виокремлену

структуру у вигляді моделі (рис. 1). 

Пояснимо хід наших міркувань. Життєвий сценарій особистості

реалізується у сфері взаємодії з оточуючим середовищем, а також

включає емоційно�мотиваційну та просторово�часову складові. Ці

сфери прояву сценарію існують не ізольовано, а мають тісний взає�

мозв`язок. У результаті розгортання життєвого сценарію (в означе�

них сферах) суб`єкт накопичує первинну інформацію про себе та

своє життя. Отримана інформація згодом диференціюється і роз�

кладається на три складові, які містять у собі необхідні компоненти

для подальшого розгортання процесу розуміння суб`єктом особли�

востей свого життєвого сценарію — когнітивну, емотивно�мотива�

ційну та регулятивно�вольову. 

Перша складова (когнітивна) включає знання індивіда про себе

та своє життя; друга (емотивно�мотиваційна) складова — ставлен�

ня людини до себе та свого життя; третя (регулятивно�вольова) —

забезпечує здійснення життєвого вибору особистості. Слід заува�

жити, що життєвий вибір має ключове значення у процесі реаліза�

ції особистісної автономії й виходу за межі сценарію або ж, навпаки,

відмови від самостійності, незалежності та подальшого його про�

гравання. Інтеграція інформації, що міститься у цих складових,

дає можливість для здійсннення усвідомлення суб`єктом свого

життєвого сценарію. Підкреслимо, що таке усвідомлення відбу�

вається на різних рівнях: від часткового розуміння сценарію до

глибокого та повного осмислення розгортання свого життєвого

шляху. Усвідомлення життєвого сценарію — динамічний процес,

який потребує уваги індивіда до себе та свого життя. Кожна взає�

модія суб`єкта зі сферами розгортання сценарію дає інформацію

для розуміння себе та свого сценарію. Особистість, яка за певних

обставин ще не здійснила життєвого вибору у бік автономності (та

повернулася на рівень програвання життєвого сценарію), з часом

може вийти за його межі. 
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Рис. 1 — Модель усвідомлення життєвого сценарію

Висновки. Отже, дослідження специфіки життєвого сценарію

особистості можна здійснювати з різних методологічних позицій.
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У результаті аналізу різних психологічних концепцій нами була по�

будована модель усвідомлення життєвого сценарію (на прикладі

юнацького віку). Відповідно до моделі, усвідомлення суб`єктом

свого життєвого сценарію має три складові, кожна з яких містить

інформацію для розуміння індивідом специфіки свого життєвого

сценарію. Для виходу за межі сценарію та побудови власної авто�

номності особистість має здійснити інтеграцію знань та реалізува�

ти себе у життєвому виборі. 

В статье осуществлен теоретический анализ концепций разных
методологических направлений относительно возможности осозна#
ния индивидом своего жизненного пути. Представлена модель осозна#
ния жизненного сценария личностью.

Ключевые слова: жизненный сценарий, жизненная программа,

модель осознания жизненного сценария.

This article made a theoretical analysis of concepts of different methodo#
logical directions regarding the possibility of understanding an individual’s
life. Model of consciousness of the individual life#script is given; outlines
ways to build an independent and autonomous personality.

Key words: life�script, life programme, model, of consciousness of the

individual life�script.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ
МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ ЗІ СКЛАДНИМИ

ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

Тематика статті присвячена вивченню практики роботи шкіл#
інтернатів, спрямованої на формування загальнотрудових умінь у мо#
лодших школярів зі складними порушеннями психофізичного розвитку.
Визначено рівні сформованості загальнотрудових умінь та висвітлено
особливості їх сформованості у молодших школярів зі складними пору#
шеннями психофізичного розвитку.
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Ключові слова: складні порушення психофізичного розвитку,

загальнотрудові уміння, вміння орієнтуватись у завданні, вміння

планувати хід виготовлення виробу, вміння виконувати роботу, дот�

римуючись плану, вміння здійснювати самоконтроль.

Метою статті є визначення показників сформованості загально�

трудових умінь та висвітлення особливостей виконання практич�

них завдань молодшими школярами зі складними порушеннями

психофізичного розвитку на уроках трудового навчання.

Дослідження проблеми навчання та виховання дітей зі склад�

ними порушеннями психофізичного розвитку (слабозорих дітей із

вадами розумового розвитку) протягом багатьох років носили по�

одинокий несистематичний характер. Зокрема, розробляли зміст

і методи навчання слабозорих дітей із розумовою відсталістю такі

автори, як Н. Н. Рудь, Н. І. Малюхова, Л. С. Вавіна, І. Д. Лукаше�

ва та ін. У психолого�педагогічній літературі, яка дотична до про�

блем формування трудових умінь у молодших школярів, узагаль�

нюючим теоретико�методологічним положенням є визнання саме

загальнотрудових умінь як основи успішного виконання практич�

них завдань (Г. М. Дульнєв, Н. П. Павлова, Б. І. Пінський, С. Л Мір�

ський, О. А Ковальова, Г. М. Мерсіянова, О. П. Хохліна, В. Т. Хох�

ріна, А. М. Щербакова, С. Ф. Ніколаєв та ін.– розумово відсталі

учні, Н. І. Королько, Т. В. Кузьмічова, О. І. Прохоренко, Т. В. Сак

та ін. — діти із затримкою психічного розвитку, Л. С. Моргуліс,

М. І. Земцова, А. Г. Литвак, Л. І. Солнцева, О. М. Легкий та ін. —

сліпі і слабозорі учні).

Зокрема зазначається, що загальнотрудові уміння необхідні для

здійснення будь�якого виду діяльності та що переважаюча роль

інтелектуальних компонентів, які входять до їх складу, надає

можливість набагато ширшого перенесення цих умінь з однієї галу�

зі діяльності на іншу [1; 2].

Основні принципи навчання дітей зі складними порушеннями

психофізичного розвитку узгоджуються із загальними принципами

навчання дітей з обмеженими можливостями. Це корекційна спря�

мованість навчально�виховного процесу в цілому, індивідуальна

корекція вад розвитку, а також спеціальна робота із соціально�тру�

дової адаптації учнів, успішність якої, певною мірою, залежить і від

усвідомленого виконання практичної діяльності на уроках трудово�

го навчання, і від оволодіння загальнотрудовими вміннями [3; 4].
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На підставі аналізу психолого�педагогічних досліджень, нав�

чальних програм із трудового навчання нами визначено основні

загальнотрудові уміння, рівень сформованості яких характеризує

трудову діяльність молодших школярів зі складними порушеннями

психофізичного розвитку. Оскільки функціями будь�якої діяльно�

сті є організація діяльності, процес діяльності, контроль й оціню�

вання діяльності, які водночас є складовими загальнотрудових

умінь, формування останніх може здійснюватись уже в початковій

ланці навчання. Йдеться про вміння орієнтуватись у завданні,

вміння планувати хід виконання виробу, вміння виконувати робо�

ту, дотримуючись плану, вміння здійснювати самоконтроль. 

Показниками сформованості вміння орієнтуватись у завданні

є такі вміння: сприймати й утримувати мету діяльності, аналізувати

зразок, знаходити частини та деталі виробу, визначати головні та

другорядні деталі, визначати вид і спосіб з’єднання деталей, а та�

кож форму виробу і його окремих частин, визначати матеріали.

Показниками сформованості вміння планувати послідовність

виконання виробу є вміння: визначати послідовність виготовлення

та збирання виробу, організовувати робоче місце і процес праці,

раціонально вибирати матеріали, інструменти та приладдя.

Показниками сформованості вміння виконувати роботу, дотри�

муючись плану, є такі вміння: розміщувати всі матеріали й інструменти

на робочих місцях, користуватися приладдям, виконувати розмітку;

здійснювати виміри, виконувати основні технологічні операції (зги�

нання, складання тощо), а також збирання виробу з опорою на план.

До показників сформованості вміння здійснювати самокон�

троль належать такі вміння: порівнювати свій виріб зі зразком, зна�

ходити та виправляти помилки, володіти прийомами контролю

якості основних технологічних операцій та готового виробу.

Відповідно до основної ідеї дослідження пропонуються такі

завдання:

1. Вивчити особливості загальнотрудових умінь (вміння орієн�

туватись у завданні, вміння планувати хід виконання завдання,

вміння виконувати роботу, дотримуючись плану, вміння здійснюва�

ти самоконтроль) в процесі практичної діяльності учнів 1–4�х класів.

2. Визначити рівень сформованості загальнотрудових умінь

в учнів 1–4�х класів.

Для того, щоб визначити особливості та рівні сформованості

загальнотрудових вмінь під час практичної діяльності слабозорих
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учнів з розумовою відсталістю, ми провели обстеження слабозорих

учнів, розумово відсталих учнів та слабозорих учнів із розумовою

відсталістю 1–4�х класів. Вибір перелічених вікових груп дітей вка�

заних категорій надав можливість вивчити динаміку формування

загальнотрудових умінь.

Практика роботи спеціальних шкіл із формування загальнотру�

дових умінь вивчалася шляхом спостереження за практичною

діяльністю учнів, аналізу навчальної документації, методів органі�

зації навчального процесу та опитування вчителів стосовно оціню�

вання ними рівня сформованості загальнотрудових умінь. Аналіз

відповідей педагогів дав змогу отримати первинну інформацію: так,

на думку вчителів, більшість учнів охоче долучаються до виконан�

ня практичних завдань, серед яких вони більше цінують завдання,

в яких наявні елементи обігравання ситуацій. 63% чисельності

учнів з�поміж інших видів діяльності виділяють роботу з різними

видами конструкторів. 

Відповідаючи на запитання про реакцію слабозорих розумово

відсталих дітей на успіх чи неуспіх при виконанні завдання, вчите�

лі відмічають здебільшого негативні прояви на кшталт: роздрату�

вання, засмучення, небажання далі працювати при виникненні

навіть незначних труднощів під час виконання подібного, але не�

знайомого завдання. У своїй діяльності учні не виявляють достат�

ньої охайності та бережливості.

На думку вчителів, переважна більшість учнів володіє необхід�

ним запасом знань і вмінь для виконання рекомендованих програ�

мою практичних завдань. Так, згідно з результатами опитування

вчителів, 15% слабозорих розумово відсталих учнів мають високий

рівень сформованості загальнотрудових умінь, 44% — низький,

решта — середній. Слід зауважити, що в деяких випадках відповіді

на різні запитання (в бесіду були включені питання, які, незважаю�

чи на деяку відмінність у формулюванні, спрямовані на визначен�

ня певної якості) одного і того самого респондента є суперечливи�

ми. Тобто, на нашу думку, вчитель намагається завищити успіхи

учнів, таким чином підкреслити ефективність застосування обра�

ної ним методики роботи.

Спостереження за уроками трудового навчання у спеціальних

школах�інтернатах свідчать про те, що слабозорі розумово відсталі

учні приступають до виконання завдання без попереднього орієн�

тування в ньому, без аналізу інструкції, без продумування послідов�
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ності дій, без визначення засобів і шляхів реалізації поставленого

завдання. Вони успішніше виконують практичні завдання, керую�

чись усною інструкцією педагога. Це можна пояснити тим, що вчи�

телеві зазвичай простіше запропонувати учням виконати певне зав�

дання з поетапним нагадуванням наступної дії в разі виникнення

утруднень.

Значні труднощі під час виконання практичного завдання сла�

бозорі розумово відсталі учні зазнають саме тоді, коли їм доводить�

ся самостійно орієнтуватись у завданні за будь�якою інструкцією,

контролювати хід роботи, виправляти недоліки, оцінювати свою

роботу. Таким чином, ми дійшли висновку, що переважна більшість

учнів даної категорії не можуть самостійно виконати навіть вже

знайоме завдання.

Тобто через певні особливості діяльності слабозорих розумово

відсталих дітей, а саме: пасивність, недостатність розумових та

фізичних зусиль, відсутність інтересу щодо матеріалів та технології

виготовлення запропонованого об’єкта — можна зробити висно�

вок, що сформованість загальнотрудових умінь у слабозорих учнів

із розумовою відсталістю 1–4�х класів перебуває на досить низько�

му рівні. Навіть самостійні (переважно ігрові) дії з предметами не

завжди мають для учнів істотну пізнавальну мету, здебільшого вони

носять хаотичний характер. 

Проведений аналіз навчального процесу спеціальних шкіл�

інтернатів показав, що на уроках трудового навчання найчастіше

вчать виготовляти конкретний виріб, детально показуючи і роз’яс�

нюючи способи роботи, не піклуючись при цьому про їх усвідо�

млення і не турбуючись про їх самостійне осмислення дітьми. При

цьому значну частину роботи учні виконують за прямими вказівка�

ми вчителя. 

Отже, урок трудового навчання (початкова ланка) спрямований

насамперед на виготовлення учнями певного виробу, основна увага

при цьому приділяється формуванню окремих трудових умінь, опе�

рацій та прийомів роботи, необхідних для виконання даного виро�

бу. Водночас у процесі навчання недостатня увага звертається на

формування загальнотрудових умінь.

Отримані нами експериментальні дані та їх аналіз показали, що

виконання слабозорими молодшими школярами з розумовою від�

сталістю завдань, що їм пропонувалися, характеризувалося низкою

таких особливостей:
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1. Школярі не утримують мети діяльності і часто, розпочавши

роботу над виробом, переходять до іншого виду діяльності — зде�

більшого нецілеспрямованих ігрових дій.

2. Учні, як правило, не вміють розглядати й аналізувати зразок,

визначати його будову та послідовність виготовлення. Здебільшого

зразок для них не є уявленням про кінцевий результат праці. 

3. Школярі організовують трудову діяльність у більшості випад�

ків на низькому рівні: не складають плану майбутньої роботи, не

виділяють способи дії при виконанні трудового завдання, у діяль�

ності користуються способом «спроб і помилок».

4. Під час виконання трудових завдань одного і того самого типу

ці учні часто припускаються помилок, вони не можуть актуалізува�

ти наявні знання і перенести їх у нові, навіть близькі умови вигото�

влення виробу.

5. Учні молодших класів тільки під керівництвом учителя скла�

дають план роботи та діють відповідно до нього. Під час самостій�

ного планування діяльності вони часто пропускають окремі етапи,

що призводить до значних відмінностей власного виробу від зразка.

6. У більшості учнів виявлено низький рівень уявлень про пред�

мети, необхідні для праці, незнання слів — назв предметів; низький

рівень знання характерних ознак виробу; у трудовій діяльності

вони самостійно користуються наявними знаннями тільки у пев�

них знайомих їм раніше ситуаціях.

7. Учні не здійснюють поточного самоконтролю. Практично

в усіх випадках вони можуть виявити помилки тільки після зовніш�

нього стимулювання контролю з боку педагога.

Успішність виконання найпростіших завдань, спрямованих на

визначення рівня сформованості загальнотрудових умінь, на за�

няттях трудового навчання в молодших школярів зі складними

порушеннями психофізичного розвитку була значно нижча, ніж

рівень виконання слабозорими учнями та учнями з розумовою від�

сталістю і характеризувалася низкою особливістей. Ми вважаємо,

що за умови проведення цілеспрямованої навчально�корекційної

роботи можна досягти зростання рівня сформованості загально�

трудових умінь.

Тематика статьи посвящена изучению практики работы школ#
интернатов, направленной на формирование общетрудовых умений
у младших школьников со сложными нарушениями психофизического
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развития. В статье определены уровни сформированости общетрудо#
вых умений и определены особенности их сформированости у младших
школьников со сложными нарушениями психофизического развития.

Ключевые слова: сложные нарушения психофизического разви�

тия, общетрудовые умения, умение ориентироваться в задании,

умение планировать ход изготовления изделия, умение выполнять

работу, придерживаясь плана, умение выполнять самоконтроль.

The subject of the article is devoted the study of practice of work of scho#
ols#boarding#schools of directed on forming of zagal’notrudovikh abilities for
junior schoolboys with difficult violations of psikhofizichnogo development.
In the article certainly levels of formed of zagal’notrudovikh abilities and the
features of their formed are marked for junior schoolboys with difficult viola#
tions of psikhofizichnogo development.

Key words: complex disorders of psycho�physical development, ob�

schetrudovye skills, ability to navigate in the job, ability to plan the cour�

se of manufacture of the product, the ability to do the job keeping the

plan, the ability to perform self�monitoring.
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УДК 316.772.4:376.013.77�056.313 О. І. Проскурняк

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНО6КОМУНІКАТИВНОЇ АКТИВНОСТІ 

У ДІТЕЙ ЗІ ЗНИЖЕНИМ РОЗУМОВИМ РОЗВИТКОМ

Розглядаються показники соціально#комунікативної активності
у розумово відсталих дітей, обґрунтовується добір діагностичних ме#
тодик, викладається мета програми з формування соціально#комуні#
кативної активності у розумово відсталих дітей, визначаються її
етапи, блоки, аналізуються їх зміст та результати впровадженої
програми.

Ключові слова: комунікативна діяльність, соціально�комуніка�

тивна активність, програма, психолого�педагогічна діяльність, діти

зі зниженим розумовим розвитком.

Сучасний стан суспільних процесів дає підстави констатувати

той факт, що природний розвиток соціально�комунікативної

активності старших дошкільнят і молодших школярів зі зниженим

розумовим розвитком, коло спілкування яких обмежується лише

родиною та закладами освіти, нижчий за такий для дітей без пору�

шень у розумовому розвитку. Цю проблему дає можливість виріши�

ти цілеспрямована психолого�педагогічна корекційно�розвивальна

діяльність з формування соціально�комунікативної активності

дітей зі зниженим розумовим розвитком у закладах освіти.

Психологічні основи формування соціально�комунікативної

активності розкриваються у працях В. Бехтерєва, П. Блонського,

Л. Божович,  Л. Виготського, П. Гальперіна, Л. Герасимової, В. Да�

видова, І. Дубровиной, І. Кона, К. Корнілова, О. Леонтьєва, В. Му�

хіної, В. Петровського, С. Рубінштейна, Д. Ельконіна та ін. 

Метою статті є обґрунтування програми з формування соціаль�

но�комунікативної активності дітей старшого дошкільного та

молодшого шкільного року, її короткий виклад та аналіз результатів

експериментального впровадження.

Соціально�комунікативна активність — це сукупність знань,

вмінь та ціннісних орієнтацій, які зумовлюють доцільну комуніка�

тивну поведінку особистості в соціальному середовищі. Під со�

ціально�комунікативною активністю дітей зі зниженим розумовим

розвитком розуміємо їх позитивно активні дії, спрямовані на пере�
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творення оточуючої дійсності, що виявляється в умінні гармонізу�

вати стосунки з оточуючими, прояві організаторських здібностей,

небайдужості до проблем дітей та дорослих, ініціативності при ор�

ганізації різних заходів у групі тощо. 

Особливо важливим завданням у психолого�педагогічній діяль�

ності з розвитку соціально�комунікативної активності дітей з розу�

мовою відсталістю є набуття комунікативних навичок та досвіду

активної комунікативної взаємодії. Це неможливо вирішити тради�

ційними методами. Ефективнішими стають інноваційні психоло�

гічні технології. Функціями психолога, який працює з розумово

відсталими дітьми у закладах освіти, є соціальна адаптація, соціалі�

зація, соціальний розвиток дітей; психологічна підтримка дітей та

їхніх сімей; участь у проектуванні та функціонуванні виховного

середовища, яке сприяє розкриттю особистості дітей; вивчення

вікових та індивідуальних особливостей дітей з розумовою відсталі�

стю; психологічна робота з батьками; причинна діагностика (роз�

криття причин виникнення тих або інших соціальних перепон

розвитку особистості); розроблення психолого�педагогічних реко�

мендацій, які сприяють розвитку комунікативної діяльності, соціа�

лізації, соціальної адаптації таких дітей.

Отже, зміст роботи психолога у закладах спеціальної освіти —

сприяння соціальному розвитку кожної особистості, раннє ви�

явлення кола її проблем та впровадження  розвивальних і корекцій�

них психолого�педагогічних програм.

Психолого�педагогічна програма з розвитку соціально�кому�

нікативної активності дітей з розумовою відсталістю складається

з певних етапів і блоків. На першому етапі виявляється рівень

соціально�комунікативного розвитку дітей. Другий етап — діагнос�

тичний. На цьому етапі проводиться індивідуальне оцінювання

соціально�комунікативної активності, соціальних проблем і особ�

ливостей нервово�психічного статусу дитини. З огляду на результа�

ти першого етапу можливим є обстеження дітей за допомогою

набору психологічних тестів. Психолог діагностує мікросередови�

ще дітей зі зниженим розумовим розвитком (тип сім’ї, взаємовід�

носини в ній та ін.). Третій етап психолого�педагогічної діяльності

спрямований на розвиток соціально�комунікативної активності

старших дошкільнят та молодших школярів з розумовою відста�

лістю у закладах освіти. Велика увага приділяється формуванню

комунікативних навичок, збагаченню комунікативного досвіду,

активізації комунікативної взаємодії, конструктивному вирішенню
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конфліктних ситуацій, формуванню адекватної поведінки в різних

соціальних ситуаціях, ініціативності, небайдужості до оточуючих

подій тощо. Реалізується це за допомогою широкого спектра мето�

дів (авторські програми, індивідуальні заняття�консультації тощо).

Завдання психолога у зв’язку з цим — психологічний супровід такої

діяльності в освітньому закладі. Фахівець для виявлення соціальної

активності у дітей використовує методи діагностування.

Аналіз літератури з розглядуваної теми дав змогу виявити такі

компоненти соціальної активності дітей [1]:

– когнітивний — знання про соціокомунікативну діяльність

людини;

– мотиваційний — потреби в комунікації; 

– комунікативний — прийняття норм і правил комунікативної

діяльності; 

– емоційний — розвиток емпатії, почуттів, вміння адекватно реа�

гувати на  комунікативні події, що відбуваються навколо, тощо;

– креативний — творче сприйняття комунікацій, пошук нестан�

дартних рішень у розв’язанні комунікативних завдань. 

На підставі аналізу літератури [2; 3] були визначені складові со�

ціально�комунікативної активності, які можна вважати показниками

її сформованості: розвинені організаторські здібності, вміння гармо�

нічно спілкуватися з оточуючими, комунікабельність, небайдужість,

ініціативність. Згідно з цим було дібрано діагностичні методики.

Для вивчення комунікабельності, адекватної орієнтації в собі,

готовності до комунікацій була використана методика Q�сортуван�

ня поведінки в групі (адаптована). Методика має шість шкал: за�

лежність, незалежність, комунікабельність, некомунікабельність,

прийняття «боротьби», відхід від «боротьби».

Для вивчення комунікативних і організаторських здібностей ви�

користовувався тест�опитувальник КОЗ для дітей.

З метою вивчення розвинутості соціально�комунікативних якос�

тей дітей, батькам була запропонована анкета для батьків Р. С. Не�

мова, а також методика визначення соціальної активності дітей

(авторська).

Умовно можна виокремити три рівні соціально�комунікативної

активності дітей зі зниженим розумовим розвитком — великий,

середній, низький.

Високий рівень — це діти, ініціативні в комунікаціях, вони жваво

реагують на соціальні події, беруть в них активну участь, позитивно

ставляться до оточуючих — як до дорослих, так і до однолітків, про�
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понують власні варіанти вирішення комунікативних ситуацій,

небайдужі до оточуючих їх людей, намагаються допомогти тим, хто,

на їхній погляд, потребує допомоги, беруть активну участь у підго�

товці свят та організаційних заходах у групі, мають креативні ідеї

щодо їх удосконалення, гармонійно взаємодіють зі своїм оточенням.

Середній рівень сформованості соціально�комунікативної актив�

ності — це діти, націлені на взаємодію з їх оточуючими, беруть

участь у заходах групи, але їх необхідно зацікавлювати певними

діями, спонукати до комунікативної активності, вони небайдужі до

того, що відбувається навколо, але не завжди намагаються щось

змінити, прокоментувати, допомагають і відповідають тільки після

прохання про це, не завжди висловлюють свої думки до подій. 

Низький рівень соціально�комунікативної активності — діти

недовірливі, здебільшого замкнені, важко включаються у спільну

навчальну, ігрову діяльність та комунікативні взаємини, не беруть

на себе провідні ролі, рідко висловлюють особисті думки щодо

того, що відбувається навколо, без особливого інтересу беруть

участь у святах та інших соціальних заходах, дещо пасивні стосовно

подій у групі, складно встановлюють комунікативні контакти, не

виявляють ініціативи  у спілкуванні з оточуючими, бажання запро�

понувати власні варіанти вирішення певних соціальних ситуацій. 

У створенні психолого�педагогічної програми з розвитку со�

ціально�комунікативної активності дітей зі зниженим розумовим

розвитком  були використані такі принципи:

– комплексного підходу до організації комунікативної діяльно�

сті з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей дітей;

– розвитку здібностей та інтересів дітей;

– визнання прав дитини на самовизначення і самореалізацію;

– співпраці педагогічного колективу та батьків у процесі розвит�

ку соціально�комунікативної активності дітей;

– гуманізації педагогічного управління освітньо�виховним про�

цесом.

Серед засобів, що були застосовані у програмі розвитку соціаль�

но�комунікативної активності дітей, визначено головними: сюжет�

но�рольові ігри, аналіз казок із можливими варіантами їх завершен�

ня, програвання соціально�комунікативних ситуацій, розвиткові

завдання тощо.

Метою програми є створення умов, що сприяють розвитку со�

ціально�комунікативної активності дітей, активізації їх комунікатив�

ної діяльності, налагодженню контактів серед вихованців освітнього
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закладу, усвідомленню батьками та педагогічним колективом не�

обхідності діяльності, спрямованої на формування соціально�ко�

мунікативної активності дітей зі зниженим розумовим розвитком

та налагодження їх стосунків із соціумом.

Програма розвитку соціально�комунікативної активності у дітей

зі зниженим розумовим розвитком, що складена з чотирьох блоків,

була реалізована з учнями молодших класів спеціальних загально�

освітніх шкіл�інтернатів І–ІІ ступенів м. Харкова. В експерименті

було задіяно 150 школярів початкових класів, 75 з яких становили

контрольну, 75 — експериментальну групи.

І блок. Гармонізація стосунків у групі.
ІІ блок. Стимулювання соціально#комунікативної активності на

соціально#побутовому рівні.
ІІІ блок. Активізація соціально#комунікативної активності під час

ігрових занять.
IV блок. Оптимізація соціально#комунікативної активності в про#

цесі пізнавальної діяльності.
І блок. Гармонізація стосунків в групі та з батьками.

Мета занять — поліпшення міжособистісних стосунків між діть�

ми, з вихователями, емоційне розкріпачення.

До блоку увійшли заняття з таких тем: 

1. Увага до оточуючих.

2. Ми — це група.

3. Вчимося володіти собою.

4. Керуємо емоціями.

5. Саморозкриття.

6. Подолання сором’язливості.

Наш досвід довів, що І блок програми слід проводити груповим

і малогруповим методами. Заняття І блоку готують дітей до взаємодії

в групі. Заняття проводились з усіма членами групи. Зауважимо, що

не всі діти були одразу готові до комунікативної взаємодії. Потребу�

вався певний час, поки вони «включились» у заняття. Заняття з кож�

ної теми І блоку тривало кілька днів, в середньому 3–4 дні. Напри�

кінці кожної теми надавалося домашнє завдання, в якому повинні

були взяти участь батьки. Для батьків дітей із розумовою відсталістю

було проведено лекцію та бесіди щодо особливостей виконання

домашнього завдання, надані необхідні роз’яснення.

Також у І блоці були проведені лекція і дискусія з батьками на

тему «Соціально�комунікативна активність та її роль у соціалізації

особистості дітей з особливими потребами». 
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Для педагогічних працівників освітнього закладу був проведе�

ний семінар «Соціально�комунікативна активність та методи її фор�

мування у дітей зі зниженим розумовим розвитком». 

ІІ блок. Стимулювання соціально�комунікативної активності на

соціально�побутовому рівні.

Мета занять — стимулювання соціально�комунікативної ак�

тивності, формування бажання допомогти оточуючим, розвиток

емпатії, небайдужості, активізація комунікативної діяльності.

До ІІ блоку увійшли заняття з таких тем:

1. Чистота навколо.

2. Екологія.

3. Покупки.

4. Транспорт.

5. Допомога іншим.

6. Дозвілля.

У ході занять ІІ блоку увагу було акцентовано на формуванні

соціально�комунікативної активності дітей в різних ситуаціях. На�

приклад, щодо заняття «Дозвілля»: ми обговорювали поняття «час

дозвілля», запитували, як його вони звичайно проводять, пропону�

вали визначити оптимальне проведення дозвілля, аналізували їхні

пропозиції, визначали найдоцільніші відповіді. Тих дітей, хто не

дуже охоче відповідав, активізували за допомогою додаткових

запитань, заохочувань тощо.

На заняттях з теми «Допомога іншим» були розіграні соціальні

ситуації (наприклад, якщо хтось підсковзнувся за ожеледиці та не

може самостійно підвестися, що ви будете робити?). Відповіді та дії

дітей обговорювались, визначалися доцільні дії. Якщо дитина по�

водилася байдуже, ситуацію проектували на неї, наприклад: «А чи

було тебе приємно, якщо б ти впав, а інші пройшли мимо і навіть

не запитали, чи потрібна тобі допомога?». 

До занять ІІІ блоку «Активізація соціально�комунікативної ак�

тивності у процесі ігрових занять» були задіяні сюжетно�рольові

ігри, що ґрунтувалися на різних казках.

Казки було згруповано по таких темах:

1. Спрямовані на необхідність об’єднання спільних дій задля успіху

всіх: «Ріпка», «Теремок», «Як тварини зимували», «Іван і сірий вовк»,

«Гуси�лебеді», «Василиса Прекрасна», «Півник та бобове зернятко»,

«Три порося», «Бременські музиканти», «Як Хома образи копив».

2. Казки, що стимулюють етичну комунікативну поведінку:

«Золотий півник», «Казка про сплячу красуню та сім богатирів»,
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«Казка про Царя Салтана» (О. Пушкін); «Карлик Ніс» (В. Гауф);

«Билина про Добриню Нікітича та змія Горинича»; «Царівни золо�

того, срібного та мідного царств», «Селянин та змія», «Чарівна

Василиса»; «Мандрування Нільса з дикими гусьми» (Г. Андерсен).

3. Казки, що активізують самоідентифікацію: «Казка про глупе

мишеня», «Казка про розумне мишеня» («С. Маршак), «Казка про

золоту рибку» (О. Пушкін), «Три ведмеді»; «Дюймовочка», «Гидке

каченя» (Г. Андерсен), «Дядя Федір, Пес та Кіт або Простокваши�

но» (Е. Успенський).

4. Казки, спрямовані на необхідність особистісного зростання:

«Слоненя» (Р. Киплинг), «Маленький Мук» (В. Гауф), «Зірковий

хлопчик» (О. Уайльд), «Дикі лебеді» (Г. Андерсена), «Чарівник

Ізумрудного міста» (А. Волкова), «Аленька квітка» та ін.

5. Казки, що акцентують увагу особистості на потребі в інших,

на егоїстичній або альтруїстичної поведінці: «Казка про Хому та

Ховраха», «Морозко», «Сліпа конячка» тощо.

Зауважимо, що необов’язково використовувати весь сюжет

казки. Достатньо вибрати фрагмент сюжету та змодифікувати його.

Важливо, щоб діти змогли запропонувати інші варіанти розвитку

подій, де герої будуть активнішими, тобто стимулювати комуніка�

тивну активність та комунікативну діяльність дітей.

IV блок. Оптимізація соціально�комунікативної активності в про�

цесі пізнавальної діяльності. До цього блоку увійшли заняття з роз�

витку пізнавальних можливостей та комунікативної активності

дітей зі зниженим розумовим розвитком. 

Були проведені заняття на теми: «Казки у фарбах», «Мистецтво

біля нас», «Лідерські якості», фестиваль «Ми можемо все» тощо. 

Участь дітей у цих заходах розвивало  комунікативну, соціальну,

творчу, пізнавальну активності. У ході апробації занять цього блоку

було доведено, що застосування суб’єктно�орієнтовних форм у роз�

витку соціально�комунікативної активності дітей може активізува�

ти кожного учасника, незалежно на їх кількості. Так, проведення

пізнавально�ігрових програм з елементами театралізації «Мій

приятель світлофор», «Птиці наші друзі», «Свято весни» надало

можливість створити умови для продуктивної самореалізації кож�

ного учасника. 

Вихователям груп були надані практичні рекомендації щодо

активізації соціально�комунікативної активності дітей в процесі

розвиткових занять різної спрямованості. Для цього проводилися

семінари та лекції. З метою ознайомлення батьків з роллю соціаль�
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но�комунікативної активності під час реалізації програми були

неодноразово організовані батьківські збори, на яких обговорюва�

лися теоретичні питання і практичні рекомендації щодо розвитку

комунікативної діяльності, комунікативних якостей, зокрема со�

ціально�комунікативної активності.

Зауважимо, що в процесі формування соціально�комунікатив�

ної активності дітей з розумовою відсталістю враховувалися їхні

емоційні реакції, задіяність в іграх, відносини з іншими дітьми, став�

лення до занять, а також всі виникаючі проблеми дитини фіксува�

лись у протоколах. 

Отже, під час реалізації програми з формування соціальної

активності були використані діяльнісний і комплексний підходи.

Було виявлено, що діяльнісний підхід потребує організації мотива�

ційного, змістового, операційного, когнітивного компонентів

комунікативної діяльності. Комплексний підхід передбачає сполу�

чення всіх видів діяльності (дозвіллєвої, пізнавальної, трудової,

комунікативної). 

Усе викладене дає підстави дійти таких висновків:

1. Ефективною буде різнопланова діяльність, оскільки необхідно

за допомогою діагностичних методик виявити і згрупувати дітей за

рівнями розвитку соціально�комунікативної активності, ознайомити

педагогічний колектив з методиками формування соціально�комуні�

кативної активності молодших школярів, гармонізувати міжособи�

стісні стосунки між дітьми, встановити постійний контакт з їхніми

батьками та залучити їх до активної співпраці. Активна співпраця

психолога, педагогічного колективу, батьків дітей із розумовою від�

сталістю в освітньому закладі є необхідною умовою реалізації програ�

ми з розвитку соціально�комунікативної активності.

2. Мета розробленої програми — розвивальна, вона має нав�

чальну, виховну, корекційну, розвивальну функції. Навчальна вирі�

шується у формі ігрових завдань, з використанням етюдів, ситуа�

цій, ігор; корекційна — спрямована на гармонізацію стосунків

з оточуючими, виправлення недоліків у комунікативній поведінці;

розвивальна — орієнтована на розвиток соціально�комунікативної

активності, виховна — на соціальне виховання дітей. Психолого�

педагогічна програма з розвитку соціально�комунікативної актив�

ності націлена на активізацію комунікативної, соціально�побутової

діяльності, небайдужості до оточуючих, активної життєвої позиції,

сприяє адекватній реакції на соціальні події, розширює репертуар

соціально�значущих та комунікативних реакцій. 
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3. При систематичному впливі на особистість розумово відста�

лої дитини найадекватнішим є використання спеціально дібраної

системи занять з метою розвитку комунікативних можливостей

і становлення соціально вагомих особистісних якостей, ґрунтую�

чись на активізації сфер розвитку дітей — пізнавальної, емоційної,

поведінкової.

4. Реалізація програми передбачає зміну настанов, які виявля�

ються у стереотипних діях, емоційних, комунікативних реакціях.

Застосовувалися прийоми навчання вирішення конфліктних си�

туацій, вираження навичок комунікативної взаємодії, емоційного

розкріпачення, формування почуття придатності до групи, актив�

ної соціальної позиції.

5. Для психолого�педагогічної діяльності з розвитку соціально�

комунікативної активності адекватнішою є спеціально дібрана

система, яка включає в себе всі рівні роботи з учасниками: інфор�

маційно�пізнавальний, особистісний, поведінковий. Визначення

напрямів впливу, добір засобів здійснюються з урахуванням індиві�

дуально�психологічних особливостей розвитку дітей зі зниженим

розумовим розвитком, тому робота здійснювалася в індивідуальній

та груповій формах. 

6. Доведено, що після впровадження розробленої психолого�

педагогічної програми в експериментальній групі кількість дітей

з високим рівнем соціально�комунікативної активності зросла на

14%, з середнім — на 24%, з низьким — зменшилася на 28%, тоді як

в контрольній групі кількість дітей з високим рівнем соціальної ком�

петентності збільшилася на 1%, з середнім — на 2%, а з низьким —

знизилася на 3%, що доводить ефективність впроваджених заходів.

Таким чином, отримані позитивні дані свідчать про ефективність

психолого�педагогічної програми з формування соціально�комуні�

кативної активності дітей зі зниженим розумовим розвитком.

Перспективою подальшого дослідження є розроблення й упрова�

дження комплексної програми з розвитку комунікативної діяльності

школярів з розумовою відсталістю.

Рассматриваются показатели социально#коммуникативной
активности у умственно отсталых детей, обосновывается отбор
диагностических методик, излагается цель программы по формирова#
нию социально#коммуникативной активности у умственно отсталых
детей, определяются ее этапы, блоки, анализируются их содержание
и результаты внедренной программы.
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муникативная активность, программа, психолого�педагогическая
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The indexes of socially#communicative activity are examined for retard
children, the selection of diagnostic methodologies is grounded, a program
aim is determined from forming of socially#communicative activity for retard
children, her stages, blocks, are determined, their maintenance and results of
the inculcated program are analysed.
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ПРОБЛЕМА РЕГУЛЮЮЧОГО КОМПОНЕНТА
САМОРЕГУЛЯЦІЇ В ДІТЕЙ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ІНТЕЛЕКТОМ 

У ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті висвітлюється проблема розвитку саморегуляції в дітей
зі зниженим інтелектом під час навчальної діяльності. 

Ключові слова: саморегуляція, самоконтроль, самокорекція,

самооцінка, психічні процеси, мисленнєвий розвиток, мовленнєве

опосередкування.
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Мета статті — охарактеризувати особливості регулюючого ком�

понента саморегуляції в дітей зі зниженим інтелектом, який забезпе�

чує здійснення суб’єктної активності особистості і, водночас будучи

продуктом означеної активності, дає можливість суб’єкту конструю�

вати й налагоджувати систему регуляції власної діяльності.

В умовах реформування освіти, яке відбувається в Україні, важли�

вим завданням сучасної школи є підвищення ефективності навчаль�

ної діяльності молодших школярів, формування їхньої пізнавальної

активності і самостійності, розвитку особистості школяра, що перед�

бачає здатність дитини до самовдосконалення, самоосвіти, саморе�

гуляції. У цьому аспекті актуальною є проблема, зорієнтована на

розвиток особистості дитини зі зниженим рівнем інтелектуального

розвитку і пов’язана з формуванням саморегуляції в начально�пізна�

вальній діяльності, недорозвиток якої породжує низку різноманіт�

них труднощів, що виникають під час становлення дитини як актив�

ного суб’єкта в різних видах діяльності та поведінки.

Психологічні механізми саморегуляції діяльності, її структура,

формування в онтогенезі, взаємозв’язок саморегуляції з продук�

тивністю психічних процесів та ефективністю діяльності висвітлені

в дослідженнях Д. Б. Ельконіна, О. В. Запорожця, О. А. Конопкіна,

О. Ю. Осадько, А. К. Осницького, У. В. Ульєнкової, С. В. Чорно�

бровкіної, Т. І. Шульги та ін. [1; 3; 5].

Численні дослідники розглядають процес саморегуляції як

систему, в якій виділяють такі структурні компоненти: постановка

проблеми, формування гіпотези, послідовна конкретизація задуму

в процесі вирішення [1; 4]; система суб’єктивних критеріїв успіш�

ності, контроль і оцінювання реальних результатів, рішення про

корекцію системи саморегулювання [4]; прийняття суб’єктом мети

діяльності, модель і програма дій, оцінювання результатів [5].

Більш розгорнуту структуру пропонує О. О. Конопкін: прийняття

суб’єктом  мети діяльності, суб’єктивна модель значущих умов,

програма виконавчих дій, система суб’єктивних критеріїв досяг�

нення мети (критеріїв успішності), контроль і оцінювання реаль�

них результатів, рішення про корекцію системи саморегулювання.

У дослідженнях зазначається, що усвідомлена саморегуляція,

яка притаманна людині як носію вищих форм психіки, є системно�

організованим процесом внутрішньої психічної активності людини

з ініціації, побудови, підтримки й керування різними видами та

формами довільної активності, що безпосередньо спрямований на

реалізацію досягнення прийнятих людиною цілей. 
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Інші науковці, досліджуючи процес саморегуляції, пов’язують

його з формуванням у дітей загальної здатності до навчання й ак�

центують увагу на спеціально організованому навчанні щодо її

формування (В. В. Давидов, Д. Б. Ельконін, А. К. Маркова та ін.);

проблема, пов’язана зі становленням самоконтролю і самооціню�

вання як значущих ланок у структурі саморегуляції діяльності дош�

кільників, висвітлена у працях Л. А. Венгера, О. В. Запорожця,

Н. Н. Поддьякова, в дітей шкільного віку — П. Я. Гальперіна, А. В. За�

харової, Л. Б. Ітельсона, А. К. Маркової та ін.; дослідженню психо�

логічних механізмів саморегуляції, її природи, умов розвитку прис�

вячені праці О. А. Конопкіна, Ю. А. Миславського, О. Ю. Осадько,

Г. І. Щукіної, Н. Є. Щуркової та ін. Вчені зазначають, що саморегу�

ляція діяльності має складну структуру, чіткі часові межі здійснен�

ня, зумовлена конкретним актом поведінки і завершується чітким

усвідомленням досягнутого результату. Ефективність саморегуляції

залежить від сформованості її компонентів: мотиваційного, опера�

ційного, регулюючого. Однак, на думку авторів, не можна ствер�

джувати про перевагу одного з компонентів саморегуляції, оскіль�

ки співвідношення між ними носить не кількісний, а якісний

характер [1; 2; 4; 5]. 

Таким чином, дослідження вітчизняних і зарубіжних учених ви�

значають структуру саморегуляції усвідомленої діяльності як сис�

тему компонентів: орієнтовно�мотиваційного, операційного, оцін�

но�регулюючого, що включають в себе самостійну постановку

мети, моделювання умов діяльності, планування, самоаналіз, само�

контроль, самокорекцію, самооцінку.

Численні психологи надають особливого значення у структурі

саморегуляції саме її регулюючому компоненту, розвитку таких

ланок як самоконтроль і самооцінювання [1; 3; 4; 5]. Вивченню

самоконтролю як психологічного механізму саморегуляції присвя�

чені праці Л. О. Запорожця, Г. П. Максимової, А. К. Маркової,

К. Н. Поліванової та ін.; саморегуляції в начальній діяльності пер�

шокласників — Н. Л. Росіної. Індивідуальний стиль саморегуляції

школярів вивчала В. І. Моросанова; структуру саморегуляції в на�

чальній діяльності учнів різного віку — Н. Ф. Круглова; зв’язок

навчальної успішності студентів з індивідуально�типологічними

особливостями досліджували О. О. Конопкін; структуру, зміст і функ�

ції регулятивного компонента — О. К. Осницький. 

Так, у дослідженні О. К. Осницького особливого значення нада�

ється саме регулюючому компоненту саморегуляції. Автор свідчить,
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що в процесі виконання діяльності особистість усвідомлює і сприй�

має її мету, відповідно до поставленої мети відбувається плануван�

ня послідовності дій та оцінювання умов її досягнення. Результа�

том цих дій є суб’єктивна модель діяльності, на підставі якої

особистість складає програму дій, засобів і способів її здійснення.

В процесі виконання діяльності відбувається зіставлення «моделі

умов» і «програми дій». Оцінювання результатів, як ланка в регу�

люючому компоненті саморегуляції, дає змогу прийняти рішення

стосовно того, чи потрібна корекція дій чи можна їх продовжувати

у тому ж самому напрямі. Під час виконання діяльності кожна

з ланок саморегуляції виконує роль цілепокладання та здійснення

дій. Усвідомлення цілей діяльності дає змогу особистості самостій�

но приймати рішення про необхідність внесення змін у виконувані

дії, про їх послідовність. Таким чином, автор зазначає, що завдяки

регулюючому компоненту саморегуляції відбуваються зміни в са�

мій особистості і в тих засобах, які вона використовує для задово�

лення результатів поставленої мети діяльності. 

Досліджуючи регулюючий компонент саморегуляції, Ю. Н. Ку�

люткін, Ж. Піаже, І. Н. Семенов, О. К. Тихомирова, Є. П. Торренс,

А. С. Шаров та ін., в його структурі осьовою ланкою вважають

рефлексію. Так, у дослідженні А. С. Шарова саморегуляція розгля�

дається крізь призму активності, спрямованої на розвиток цілісно�

сті суб’єкта, що здійснюється засобами системи вибору. В якості

структурних компонентів саморегуляції автор визначає три ланки:

ціннісно�змістову, активність і рефлексію. Ціннісно�змістова

ланка включає в себе домінуючі цінності, смисли, мотиви, цілі, які

є загальним орієнтиром у житті особистості, активність виступає

підґрунтям розвитку особистості і реалізується в зовнішній (різ�

номанітні види діяльності, пізнання, спілкування) і внутрішній

(функціонування пізнавальних і емоційних процесів) активності.

Однак, на думку автора, саме рефлексія є стрижнем саморегуляції

і виконує роль зворотного зв’язку у життєдіяльності особистості,

функцію контролю та узгодження, завдяки чому здійснюється про�

цес удосконалення і розвитку особистості. Рефлексія виявляється

в усвідомленні власної діяльності, окремих її дій, формуванні обра�

зу «Я», самооцінці тощо. 

У працях Ю. Н. Кулюткіна, І. Н. Семенова під рефлексією розу�

міється вміння суб’єкта виділяти, аналізувати і співвідносити з пред�

метною ситуацією власні способи діяльності. На думку авторів

рефлексія включає в себе такі моменти діяльності, як зіставлення її
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умов і цілей, виявлення наявних у ситуації і досвіді суб’єкта засобів

і способів перетворення об’єкта, визначення їх достатності (недо�

статності) для досягнення мети, вироблення покрокової стратегії,

врахування і обробка зворотної інформації, яка свідчить про ступінь

адекватності кожного етапу розв’язання цілей завдання.  

Дослідники зазначають, що на етапі виконання конкретної діяль�

ності (операційний компонент) суб’єкт просто зіставляє прогноз

і результат, не вдаючись у подробиці, тобто виконує репродуктивну

діяльність, а здатність приймати рішення, робити вибір залежить вже

від регулюючого компонента, а саме: розкриття критеріїв оцінюван�

ня діяльності в бік їх узагальненості і суттєвої диференціації, можли�

вість «переглянути» інші варіанти, аби б ці дії надали можливість реа�

лізувати вихідні плани і замисли.

Отже, перегляд внутрішнього плану діяльності, образу результа�

ту і є елементами рефлексії, які дають змогу особистості детально

аналізувати, усвідомлювати і контролювати виконувану діяльність,

відображати себе як «я�контролер», робити аналіз і оцінювання

власних плануючих і контрольних дій. 

У дослідженнях Ж. Піаже, О. К. Тихомирова, Є. П. Торренса заз�

начається, що рефлексія і самооцінювання дають змогу суб’єкту

виробити критерії своїх оцінок, випрацювати програму пошуку, про�

аналізувати, узагальнити й абстрагувати засоби досягнення поста�

вленої мети. Глибина прогнозування становить необхідний елемент

регулюючого компонента саморегуляції, який забезпечує можли�

вість визначення раціонального способу досягнення розв’язання.

Як стверджують Дж. Аткінсон, А. Бандура, Ф. Бартлет, Дж. Гіл�

форд, О. В. Запорожець та інші дослідники, провідна роль в органі�

зації регулятивних процесів належить самоконтролю та самооцінці.

Науковці визначають внутрішню і зовнішню регуляцію діяльності.

Внутрішня регуляція передбачає сформованість вольової сфери,

вміння організовувати діяльність, цілеспрямоване її виконання.

Зовнішня регуляція — це наявність зовнішнього контролю в прояві

організованості, побудові плану, послідовності виконання та кон�

тролю за результатами діяльності. Основним елементом регулюю�

чого компонента саморегуляції дослідники вважають самооцінку

діяльності, яку поділяють на ретроспективну (оцінка досягнутих

результатів) і прогностичну (оцінка суб’єкта своїх можливостей,

здатність до рефлексії).

Таким чином, регулюючий компонент саморегуляції передбачає

інтеріоризовані зовнішні орієнтири і на їх основі формування
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механізмів самоконтролю та оцінювання, які взаємопов’язані з ре�

флексією. Санкціонуючі виконання діяльності або її корекцію,

контрольні дії є головним засобом саморегуляції, яка здійснюється

суб’єктом на всіх етапах діяльності — плануванні, виконанні і ви�

значенні результатів. На підставі виконання дій самоконтролю

і самооцінювання формується особлива оціночна діяльність особис�

тості — вміння оцінювати власну діяльність з погляду суспільно�

вироблених еталонів, перетворювати й удосконалювати її.

У наукових працях вітчизняних і зарубіжних дефектологів дослі�

джувалися особливості навчальної діяльності дітей зі зниженим

інтелектом, вплив сформованості саморегуляції та своєчасної

психолого�педагогічної допомоги на її становлення (Т. А. Власова,

Г. Й. Жаренкова, Н. І. Королько, В. І. Лубовський, М. С. Певзнер,

Т. В. Сак, У. В. Ульєнкова, Н. О. Ципіна, С. Chandler, J. P. Connell,

R. M. Ryan та ін.); вивчалися порушення пізнавальної сфери як

основної ознаки розумової відсталості (К. С. Лебединська, О. Р. Лу�

рія, М. С. Певзнер, С. Я. Рубінштейн та ін.); значення усвідомленої

саморегуляції у структурі навчання (В. В. Давидов, З. І. Калмикова,

Н. О. Менчинська, С. Л. Рубінштейн, Д. Б. Ельконін та ін.). Дослід�

ники зазначають, що дисгармонійні відхилення, які виникають

у розвитку дитини зі зниженим інтелектом, призводять до невива�

жених, ризикованих вчинків, імпульсивних дій, невміння критич�

но ставитися до себе, недорозвитку мотиваційної сфери, невміння

оцінювати процесуальні й результативні аспекти своєї діяльності та

поведінки, неадекватності самооцінки, несформованості самокон�

тролю тощо [4; 5; 6].

Низка досліджень присвячена формуванню окремих компонен�

тів саморегуляції в дітей зі зниженим інтелектом, а саме: ціннісно�

змістового компонента, рефлексії (Л. І. Божович, Л. Г. Бортникова,

З. І. Карпенко, О. Ю. Осадько, Н. Л. Росіна, Т. І. Шульга); формуван�

ню самоконтролю та самооцінки у структурі саморегуляції в різних

видах діяльності в дітей з нормальним психічним розвитком і з пору�

шеннями психофізичного розвитку (Н. О. Жулідова, Ю. Б. Макси�

менко, Н. Л. Росіна, У. В. Ульєнкова, Ж. И. Шиф, Л. П. Ярова та ін.).

Автори серед численних причин, які гальмують розвиток пізнаваль�

ної діяльності в дітей зі зниженим інтелектом, відмічають низький

рівень інтересу до діяльності, невміння підпорядкувати власну діяль�

ність визначеним вимогам, співвідносити результати діяльності з її

метою, усвідомлено й активно контролювати сам процес, невміння

адекватно оцінювати та коригувати результати діяльності тощо [5; 6]. 
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Так, У. В. Ульєнкова, досліджуючи саморегуляцію в інтелекту�

альній діяльності шестирічних дітей із ЗПР, визначила особливості

формування дій самоконтролю як компонентів саморегуляції:

прийняття завдання, реалізацію програми і оцінювання отримано�

го результату. Ю. Б. Максименко вважає, що велика кількість по�

милок, безліч імпульсивних дій, невміння адекватно використову�

вати інструкцію й оптимальні способи контролю є характерними

ознаками недорозвитку саморегуляції в дітей зі зниженим інтелек�

том під час виконання будь�яких навчальних завдань. Автор свід�

чить, що низький рівень розвитку дій самоконтролю у цих дітей

зумовлений специфічністю їхнього психічного розвитку, а саме

несформованістю дій регулятивного компонента саморегуляції.

Вивчаючи особливості самооцінювання дітей зі зниженим інте�

лектом, Н. О. Жулідова, Ж. І. Шиф, Л. П. Ярова свідчать, що на

етапі оцінювання, внаслідок несформованості дій зіставлення

досягнутого результату з прийнятими правилами, спостерігається

невміння правильно оцінювати виконану роботу (оцінка власної

діяльності відображає несуттєві моменти виконаної роботи і, відпо�

відно, не може сприяти поліпшенню виконання  завдання), неаде�

кватність і невмотивованість цієї оцінки, труднощі її вербалізації.

Н. О. Жулідова стверджує, що недорозвиток усіх функції мислення

у дітей зі зниженим інтелектом зумовлює низький рівень форму�

вання самооцінки та її регулюючої функції. Дослідниця відмічає,

що цим дітям притаманна неадекватна самооцінка власної діяльно�

сті, невміння враховувати аналіз виконаного завдання, опора лише

на повсякденний досвід отримання оцінок на уроках. 

Таким чином, аналіз спеціальної літератури доводить, що недо�

розвиток компонентів саморегуляції спричиняє різноманітні

утруднення в навчальній діяльності дітей, які мають інтелектуальні

вади. На тлі недорозвитку саморегуляції у дітей зі зниженим інте�

лектом під час навчально�пізнавальної діяльності спостерігаються

такі особливості регулюючого компонента: неприйняття загальної

установки виконання завдання; значні труднощі у використанні

вимог діяльності під час її виконання; невміння перевіряти етапи

завдання; відсутність дій самоконтролю відповідно до заданих пра�

вил на заключному етапі; неадекватна самооцінка. 

Отже, аналіз вищеперелічених робіт свідчить про гостру акту�

альність означеної проблеми, особливо по відношенню до дітей зі

зниженим інтелектом. Однак кількість досліджень, в яких вивчався

вплив компонентів саморегуляції на пізнавальну діяльність дітей зі
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зниженим інтелектом, у спеціальній психології і корекційній педа�

гогіці недостатня. Необхідність подальшого продовження дослі�

дження регулюючого компонента саморегуляції в пізнавальній

діяльності зумовлена тим, що розвиток регулюючого компонента

саморегуляції, з одного боку, забезпечує здійснення суб’єктної

активності дитини в навчально�пізнавальній діяльності, з іншого —

він є продуктом означеної активності, тобто в дитини формується

вміння конструювати і налагоджувати систему регуляції власної

діяльності. 

Отже, вивчення проблеми формування саморегуляції в дітей зі

зниженим інтелектом передбачатиме з’ясування під час начально�

пізнавальної діяльності сформованості структурних компонентів

регулюючої ланки саморегуляції — рефлексії, самоконтролю, само�

оцінки, самокорекції: вміння постійно орієнтуватися на задану

систему вимог під час виконання діяльності; свідомо підпорядко�

вувати власну діяльність правилам, вимогам, які дають змогу виз�

начити спосіб дії; повертатися до заданої системи вимог протягом

усього виконання; контролювати кожен етап виконання діяльно�

сті; перевіряти проміжні результати і кінцевий результат; усвідом�

лювати необхідність самоконтролю за власною діяльністю; співвід�

носити результати діяльності з її метою; адекватно оцінювати

власну діяльність; вміння визначати недоліки виконаної діяльно�

сті, коригувати її окремі етапи або в цілому.

В статье освещается проблема развития саморегуляции у детей со
сниженным интеллектом в процессе учебной деятельности. 

Ключевые слова: саморегуляция, самоконтроль, самокоррекция,

самооценка, психические процессы, развитие мышления, речевое

опосредствование.

In the article the problem of development of self#regulation is illuminated
for children with the lowered intellect in the process of educational activity. 

Key words: self�regulation, self�control, self�correction, self�appraisal,

psychical processes, development of thinking, speech accompaniment.
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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ 
ПРОСТОРОВОЇ АНТИЦИПАЦІЇ У ДІТЕЙ 

ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Статтю присвячено вивченню просторової антиципації у дітей із
церебральним паралічем. Визначаються специфічні особливості роз#
витку хворих дітей, що впливають на прогностичні здібності, обґрун#
товується застосування психокорекційних  методів.  

Ключові слова: діти з церебральним паралічем, просторова анти�

ципація, психокорекція.

Проблема інтеграції дітей із церебральним паралічем у суспіль�

ство обумовлюється визначенням наукових засад стимулювання

їхньої пізнавальної активності та адекватної взаємодії з оточуючим

світом. Вирішення цієї проблеми передбачає виокремлення психо�

логічних феноменів, які ще недостатньо вивчені в сучасній дефек�

тологічній науці, та на цій основі вдосконалення методів діагности�

ки та корекції психічного розвитку хворих дітей.  

Одним із таких феноменів є здатність до антиципації (від лат.

anticipatio — передбачення), що визначається вченими як провід�

ний критерій психічної активності людини [1; 2; 4]. Антиципація
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є формою випереджального відображення дійсності, яка зумовлює

здатність суб’єкта діяти та приймати рішення з певним часово�про�

сторовим передбаченням у відношенні очікуваних подій. залежно

від завдань і цілей, що вирішуються в процесі діяльності. Б. Ф. Ло�

мов та Є. М. Сурков визначають п’ять рівнів антиципації орієнтов�

но до рівнів організації психічного відображення людини: це

субсенсорний, сенсомоторний, перцептивний, уявлень, мовленнєво�

мислительний. Названі рівні беруть участь у кожному з прогнос�

тичних процесів, взаємодіючи один з одним у межах функціональ�

ної системи [4; 7].

На сучасному рівні наукових знань антиципацію розглядають як

специфічний процес, в основі якого лежать інтегральні механізми

роботи мозку. Вона формується в реальній діяльності людини та

виступає одним із найважливіших компонентів механізму регуляції

цієї діяльності, а більш широко — поведінки та розвитку особистості

загалом. Тому мультифакторність патогенезу при ДЦП обумовлює

доцільність представлення цього розладу як моделі для вивчення

антиципаційних процесів різного рівня та визначення шляхів їх

психокореційного розвитку.   

У ранньому онтогенезі людини виключна роль належить просто�

ровим уявленням, які складають основу для просторової антиципа�

ції. Ці явища ґрунтовно вивчалися Б. Г. Ананьєвим та його школою.

Пізнання дитиною просторово�часових відношень безпосередньо

визначається відображенням явищ матеріального світу, а відчуття

нею різноманітних модальностей характеризується певними про�

сторовими характеристиками. Місцезнаходження подразників ди�

ференціюється аналізаторами, які виконують для організму роль

своєрідних локаторів і сприяють передбаченню розміщення пред�

метів у просторі, а також орієнтуванню в ньому. Робота аналізаторів

здійснюється системно, в тісному взаємозв’язку матеріальних і про�

сторово�часових чинників, які визначають динаміку відчуттів [1; 9]. 

Дослідження просторової антиципації в ранньому онтогенезі

показали, що сприйняття подовженості, напряму, місцезнаходжен�

ня, форми, пропорцій утворюються на підставі відображення пред�

метів та їх якостей. Нагромадження чуттєвих знань про предмети

довкілля виступає первинною передумовою для утворення й роз�

витку сприйняття простору як одного з видів відображення відно�

шень між об’єктами. Цей процес має подвійну природу: з одного

боку, він є власне перцептивним, а з іншого — пов’язаний із логіч�

ним мисленням. Єдність чуттєвого та логічного у відображенні
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часових і кількісних відношень визначає готовність дитини до

відображення інших, більш складних взаємозв’язків між явищами

зовнішнього світу. В процесі розвитку дитини сприймання та уяв�

лення дедалі більшою мірою залежать від мислення, зокрема теоре�

тичних знань про простір.

Провідне значення в структурі цілісних образів простору нале�

жить аналітико�синтетичній роботі головного мозку, яка здійсню�

ється на підставі просторово�розрізнювальної діяльності аналіза�

торів. Сенсорне поле певної модальності залежить не лише від

характеристик середовища, а й від особливостей аналізатора як

складного інформаційного приладу. 

Порушення просторових уявлень виявляються найбільш типо�

вими та поширеними у дітей із церебральним паралічем, що зумо�

влено органічним чинником — ушкодженням рухового аналізато�

ра. Згідно з результатами наукових досліджень, руховий аналізатор

є апаратом поліаналізаторної регуляції, тобто важливим органом

зв’язку між усіма аналізаторами, а тому бере найбільшу участь

в утворенні та перетворенні системного механізму сприйняття

простору (Б. Г. Ананьєв, О. С. Батуєв, Б. Х. Гуревич, І. М. Сєченов).

Доведено, що без вестибулярної, шкірної та зорової аферентації

руховий аналізатор не може забезпечити надійну і всебічну просто�

рово�часову орієнтацію людини та тварини в навколишньому сере�

довищі [3]. 

Велику роль для формування просторових уявлень у здорових

дітей відіграє узгодження роботи руки та ока на ранніх етапах

їхнього розвитку. Порівняльне дослідження рухів руки та ока, що

генетично визначає їх спільний розвиток, було проведено В. П. Зін�

ченко, А. Г. Рузською та Б. Ф. Ломовим. Встановлено, що мікрору�

хи в обох сенсорних системах забезпечують нормальний фізіологіч�

ний режим роботи аналізаторів, зберігаючи їх чутливість на

приблизно одному рівні, що сприяє оптимальному обсягу інформа�

ції про оптичні чи тактильні сигнали. Синтез мікрорухів руки та ока

є важливим для утворення макрорухів у певних системах, які вико�

нують різні функції: вимірювальну, конструювальну, коригувальну

та контрольну. Взаємозв’язок цих функцій визначає процес стано�

влення образу як відносно адекватного зліпку певної речі з її про�

сторовими ознаками і як регулятора практичних дій. 

Б. Г. Ананьєв відмічає роль просторових уявлень не тільки при

орієнтуванні у просторі, а й при оволодінні практично всіма видами

діяльності дитини. Так, першокласники, які починають навчатися
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читання, письма, рахунку, малювання, гімнастичних вправ, нави�

чок колективної поведінки в класі, припускаються типових поми�

лок просторового розрізнення. Це вказує на загальну природу цих

помилок, яка зумовлює труднощі оволодіння дітьми відношеннями

в будь�якій галузі навчання. 

У дослідженнях В. К. Котирло, М. В. Вовчик�Блакитної, Ю. М. Му�

хіна, О. І. Галкіної, В. І. Зикової з’ясовано, що розвиток сприйняття

простору в дітей від дошкільного до середнього шкільного віку прохо�

дить певні стадії. Цей процес характеризується нерівномірністю

диференціювання різних просторових ознак, які мають для дитини

різні рівні складності. Зокрема, нерівномірними є розмежування

абсолютної та відносної величин, горизонтального та вертикального

напрямів, сприйняття глибини та зображення тривимірності об’єкта. 

У психолого�педагогічних дослідженнях Р. А. Воронової, М. Д. Гу�

зевої, А. А. Люблінської, О. І. Галкіної, Н. М. Яковлевої, Н. Ф. Ти�

тової було встановлено, що умовні рефлекси на просторові сигнали

утворюються набагато повільніше порівняно зі звичайними умов�

ними рефлексами; їх успішності сприяє диференціація об’єктів.

Чуттєве пізнання простору розширюється пропорційно до нагро�

мадження життєвого досвіду та узагальнення знань про предмети

оточуючого світу. У всіх видах діяльності дітей під час навчання

(читання, письмо, спостереження, слухання, розрахунок, вимір,

зображувальна діяльність, ручна праця, гімнастичні вправи) прос�

торово�часове орієнтування є важливою умовою засвоєння знань,

навичок і умінь, розвитку мислення. Незважаючи на розбіжності

у структурі та операціях цих видів діяльності, загальним є взаємо�

зв’язок між оволодінням предметної дійсності та утворенням

системи  просторово�часової орієнтації. 

Протягом дошкільного віку формування антиципації на рівні

уявлень характеризується удосконаленням структури й інтеграції

психічних процесів. Ефекти передбачення виявляються при вирі�

шенні проблемних завдань перцептивно�пошукового типу. Провід�

ну роль у забезпеченні повноцінного й адекватного для завдання

антиципуючого ефекту відіграють різноманітні візуалізовані схеми

дії та панорамні образи. Ефект панорамного передбачення відобра�

жає часово�просторову безперервність того середовища, в якій діє

і діятиме людина в найближчий проміжок часу. Цей рівень антици�

пації має вирішальне значення при формуванні необхідних складо�

вих будь�якої діяльності: образів�еталонів «когнітивних карт», кон�

цептуальних моделей, планів, наочних схем тощо [4].   

Розділ II Спеціальна педагогіка: методика,
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Роль рухового аналізатора, який виконує своєрідну службу зв’яз�

ку між усіма іншими аналізаторами, організовуючи їх роботу

в складних актах поведінки, дає можливість зрозуміти глибинні

детермінанти порушень просторових уявлень при ДЦП. Ушкоджен�

ня рухових функцій впливає на зорові, слухові, тактильні, кінесте�

тичні відчуття та сприймання, порушує їх взаємодію, обмежує різно�

манітність вражень від предметного світу та перешкоджає створенню

основи для пізнавальної діяльності дитини. У хворих дітей внаслідок

органічного ураження порушуються м’язові схеми довільних рухів,

які призводять до закріплення патологічних поз тіла та кінцівок.

Недорозвиненість зорового сприймання в поєднанні із запізнілим

розвитком предметних дій обмежує можливості дитини активно роз�

глядати предмети, маніпулювати з ними. Ушкодження зорово�мо�

торної координації супроводиться порушеннями просторових уяв�

лень та просторового орієнтування у хворих дітей. Недосконалість

координаційної ролі рухово�кінестичного аналізатора зумовлює

недостатність розвитку аналізаторної діяльності загалом, труднощі

формування комплексних асоціацій. Уявлення та знання про довкіл�

ля в цих дітей неповні, недостатньо систематизовані, іноді помилко�

ві. В результаті затримується формування зорових образів, важко

формуються уявлення про форму, величину, застосування цих по�

нять у пізнанні оточуючого світу та просторовому орієнтуванні [5].  

Таким чином, провідний дефект при ДЦП — рухові порушення —

зумовлюють недостатність просторових уявлень та не можуть не

позначатися на формуванні просторової антиципації. Несформо�

ваність рухових навичок та вмінь виявляється не лише в порушен�

ні моторики, але й у недостатності більш складних функцій,

необхідних для прогностичної діяльності, в основі яких лежить рух

(зорово�моторна координація, просторовий аналіз і синтез тощо).

У навчальній діяльності це позначається на труднощах засвоєння

математичного, особливо геометричного, матеріалу, побудови гра�

матичних конструкцій зворотного зв’язку. Тому особливості про�

сторових уявлень у цієї категорії дітей потребують поглибленого

вивчення з огляду на їх інтегративну природу та значущість у піз�

нанні дитиною оточуючого світу.  

Метою статті є теоретичний аналіз дизонтогенетичних аспектів

формування просторових уявлень у дітей із церебральним паралі�

чем та представлення результатів емпіричного дослідження щодо

стану сформованості способу наочно�образного орієнтування

в просторі як ефекту просторової антиципації.
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Дослідженням було охоплено дві вікові категорії дітей: дошкіль�

ники (64 дитини з церебральним паралічем та 62 їх здорових ровес�

ників) і молодші школярі (відповідно 62 та 60 осіб), які мали збере�

жений інтелект. Було використано методику «Лабіринт», яка

згадується в працях Л. С. Виготського. Крім визначення перспектив�

ного бачення шляху лабіринту, ця методика надає можливість дослі�

дити основи просторової антиципації, що полягає в умінні дитини

враховувати одночасно два параметри при орієнтуванні у просторі.

Ця подвійність дає змогу враховувати повноту та розчленованість

просторових уявлень, які забезпечують панорамне бачення.  

Стимульний матеріал методики являє собою зображення галяви�

нок з розгалуженими доріжками з будиночками в кінці, а також

«листів», що умовно вказують шлях до одного з будиночків, розташо�

ваних під галявинкою. Щоб знайти потрібний шлях, дитина повинна

враховувати в завданнях 1–2 напрямки поворотів, у завданнях 3–4 —

характер орієнтирів і їх послідовність, у завданнях 5–6 — сполучення

орієнтирів у певній послідовності, при цьому кожне розгалуження

позначено двома однаковими орієнтирами, що безпосередньо вимага�

ло від дитини урахування не поточного, а перспективного орієнтиру;

у завданнях 7–10 — одночасно орієнтири й напрямки поворотів.

На основі даної методики визначався стан сформованості спо�

собу наочно�образного орієнтування у просторі, що становить пе�

редумови для просторової антиципації та  складається з таких по�

казників:  

– оперування просторовими уявленнями при знаходженні об’єкта;

– повнота і розчленованість просторових уявлень;

– урахування перспективного орієнтиру.

Результати порівняльного дослідження дошкільників на підста�

ві загального показника стану сформованості способу наочно�об=
разного орієнтування в просторі наведені в табл. 1.                               

Таблиця 1 — Основні статистики розподілу показників стану сформованості
способу наочно=образного орієнтування у просторі у дошкільників

Показник
успішності
виконання 
завдання 

Діти з церебральним
паралічем

Здорові діти

t=Stud.

М m min max σ М m min max σ

Загальна
оцінка, 
балів

21,8 0,46 13 31 3,7 24,6 0,49 18 34 3,8 2,1
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При порівнянні отриманих результатів за t�критерієм Стьюден�

та виявлено достовірні розбіжності у показниках стану сформова�

ності способу наочно�образного орієнтування у просторі між дослі�

джуваними групами: t = 2,1 при p ≤ 0,05.

Як видно з табл. 1, діти з церебральним паралічем дошкільного

віку виявилися нездатними при виконанні завдання детально спів�

відносити водночас два параметри, що зумовлено відсутністю в них

повних і розчленованих просторових уявлень. Порівняльний аналіз

результатів дослідження вказує на те, що в їх здорових однолітків

у дошкільному віці ця здатність вже більшою мірою сформована.

Найкращими показниками для хворих дітей виявилась здатність до

вирішення перших шести завдань тесту, що вказує на незавершене

орієнтування на два параметри. Цій групі дітей не вдалося вико�

ристовувати відразу два орієнтири при знаходженні об’єкта, вони

постійно переключалися на один з них, що зумовлено недостат�

ньою стійкістю та рухливістю просторових уявлень. Найтиповішим

для них виявилися побудова та застосування просторових уявлень

найпростішої структури. 

40% дошкільників із церебральним паралічем було притаманне

незавершене орієнтування навіть на одну ознаку. Вони членували

завдання на етапи, але до кінця роботи втрачали орієнтир. У цих

дітей тільки починає формуватися спосіб наочно�образного орієн�

тування в просторі. 

Дані табл. 2 ілюструють розподіл досліджуваних показників

у молодших школярів. 

Таблиця 2 — Основні статистики розподілу показників стану сформованості
способу наочно=образного орієнтування у просторі у молодших школярів

При порівнянні результатів за t�критерієм Стьюдента виявлено

достовірні розбіжності у показниках стану сформованості способу

наочно�образного орієнтування у просторі між досліджуваними

групами:  t = 3,2 при p ≤ 0,001.   

Показник
успішності
виконання 
завдання 

Діти з церебральним
паралічем

Здорові діти
t=Stud.

М m min max σ М m min max σ

Загальна
оцінка, 
балів

24,7 0,63 18 38 5,1 27,6 0,67 20 41 5,3 3,2
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Як ілюструє табл. 2, збільшилися середні значення показників

виконання завдань в обох досліджуваних групах, відповідно зросли

мінімальні та максимальні показники успішності, при цьому підви�

щення показників мінливості вказує на роль індивідуальних

можливостей щодо стану орієнтування у просторі з переходом до

молодшого шкільного віку.  

Описові характеристики дослідження наведені в табл. 3.                

Таблиця 3 — Описові характеристики сформованості просторових уявлень
у дітей, %

Як ілюструє табл. 3, здорові діти демонструють більш помітну

динаміку в формуванні способу орієнтування у просторі порівняно

з хворими. Якщо тільки 4,7% молодших школярів з церебральним

паралічем впоралися із детальним співвіднесенням одночасно двох

параметрів, то в їх здорових ровесників ця цифра досягає 10%. Це

вказує на те, що дітям цієї групи більшою мірою притаманна пов�

нота і розчленованість просторових уявлень, що забезпечує успіш�

ність орієнтування в просторі. Одночасне врахування двох параме�

трів становить основу для панорамного бачення як ефекту

антиципації на рівні уявлень.

Незавершене орієнтування на два параметри, що було притаманне

6,3% дошкільників із церебральним паралічем та 14,1% молодших

школярів, вказує на недостатню стійкість і рухливість розвитку про�

сторових уявлень. При спробі охопити водночас обидва параметри,

Показники сформованості
просторових уявлень

Діти з церебральним
паралічем

Здорові діти

6–7 років 9–10 років 6–7 років 9–10 років

Детальне співвіднесення
одночасно двох параметрів

– 4,7 – 10

Незавершене  орієнтування
на два параметри 

6,3 14,1 8,3 20

Чітка завершеність
орієнтування тільки
на одну ознаку

26,5 35,9 31,7 41,7

Незавершене орієнтування
на одну ознаку

57,8 45,3 60 28,3

Неадекватні форми
орієнтування

9,4 – – –
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відбувалося постійне повернення до одного з них та фіксація на ньому.

У здорових дітей ці показники становили відповідно  7,5 та 20%.

Чітка завершеність орієнтування тільки на одну ознаку була на�

явною у 26,5% дошкільників із церебральним паралічем та 35,9%

молодших школярів. У здорових дітей — відповідно 32,5 та 41,7%.

Представникам цієї групи були доступні побудова і застосування

просторових уявлень найпростішої структури.

Незавершеним орієнтуванням на одну ознаку характеризували�

ся 57,8% дошкільників із церебральним паралічем та 60% — здоро�

вих дітей. Але з переходом до молодшого шкільного віку здорові

діти продемонстрували якісний стрибок у розвитку просторових

уявлень — незавершене орієнтування на одну ознаку зменшилося

в них до 28,3% за рахунок приросту більш високих рівнів успішно�

сті щодо способу  орієнтування у просторі. Очевидно, це зумовлено

як дозріванням психофізіологічних механізмів, що забезпечують

формування просторових уявлень, так і більш інтенсивним набут�

тям досвіду пересування у просторі.  

Порівняно зі здоровими дітьми показники незавершеного орі�

єнтування на одну ознаку в дітей із церебральним паралічем знизи�

лися менш суттєво — від 57,8 до 45,3%. Вони намагалися членувати

завдання на етапи, але до кінця роботи втрачали орієнтир. Спосіб

наочно�образного орієнтування в просторі перебуває у них на по�

чаткових етапах формування. 

У процесі дослідження виокремилася група дошкільників із

церебральним паралічем, які мали найнижчі показники виконання

завдання (загальна оцінка становила менше 18 балів), що розціню�

валося як неадекватні форми орієнтування. Вони намагалися знай�

ти потрібний будиночок, але їхній вибір був випадковим. Це зумо�

влено несформованістю вміння співвідносити схему з реальною

ситуацією, тобто нерозвиненістю наочно�образного мислення.

Поглиблене обстеження цих дітей, із залученням експертних оці�

нок педагогів, дало підстави їх охарактеризувати як підвищено

імпульсивних, розгальмованих, схильних до швидкого виснаження

в процесі діяльності. Оскільки це завдання потребувало зосередже�

ності та було доволі тривалим, можна припустити, що саме цей

чинник суттєво вплинув на результати. Такі діти завжди потребують

підвищеної уваги з боку педагогів і психологів, тому в нашому дос�

лідженні був застосований лонгітюдний метод. Порівняння резуль�

татів показало, що з переходом до молодшого шкільного віку про�

сторові уявлення цих дітей зазнають позитивної динаміки. 
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Таким чином, проведене дослідження показало недостатню

сформованість способу наочно�образного орієнтування в просторі

у дітей із церебральним паралічем, одним із проявів якого є недо�

розвиток у них просторової антиципації. Серед чинників, що нега�

тивно впливають на цей процес, велика роль належить недоскона�

лості функціональної асиметрії рук і діяльності опорно�рухового

апарату при ДЦП. Внаслідок цих обмежень хвора дитина не отри�

мує достатнього досвіду м’язових відчуттів, що затримує розвиток

аналізатора простору. Функціональне перетворення структури про�

сторової орієнтації при ДЦП особливо страждає в ранньому віці,

тоді як у здорових дітей закріплюється стереотип вертикального

положення їх тіла. 

Недостатність можливості вільного пересування дітей, неузго�

дженість взаємодії «рука�око», особливості просторового розріз�

нення, що забезпечуються роботою різних аналізаторів, — всі ці

чинники негативно впливають на формування просторової анти�

ципації. Враховуючи, що диференціювання просторових відно�

шень у першій сигнальній системі є опорою для роботи другої сиг�

нальної системи, в системі корекційних заходів велика роль

належить мовленнєвому супроводу просторового орієнтування, що

спрямований на компенсацію органічних порушень. Оскільки

антиципація формується під впливом умов діяльності, потребує

подальшого вивчення її застосування як компенсаторного механіз�

му при побудові психокорекційних програм. 

Статья посвящена изучению пространственной антиципации у де#
тей с церебральным параличом. Определены специфические особенно#
сти развития детей, которые влияют на прогностические способно#
сти, обосновывается использование психокоррекционных методов.  

Ключевые слова: дети с церебральным параличом, простран�

ственная антиципация, психокоррекция. 

The article is devoted to the exploring of the spaces anticipation of the
children with cerebral palsy. The specific mental ways of anticipation crea#
ting are revealed. The article is also dedicated to a correctional influence
which is directed on the anticipation forming.

Key word: children with cerebral palsy, spaces anticipation, correctio�

nal influence.
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УДК 159. 923.2 І. В. Чухрій

ЧИННИКИ СОЦІАЛЬНО6ПСИХОЛОГІЧНОЇ
АДАПТАЦІЇ МАТЕРІВ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ 

ДИТИНУ6ІНВАЛІДА

У статті досліджується проблема соціально#психологічної адапта#
ції матерів, які виховують дитину#інваліда. В результаті проведеного
дослідження було виявлено, що шкали  методики  Роджерса — Даймонд
позитивно корелюють між  собою за деяким винятком. Прагнення
домінувати позитивно корелює тільки з самоприйняттям.

Ключoві слова: соціально#психологічна адаптація, самоприйнят#
тя, прийняття (неприйняття) інших, прагнення домінувати, емоцій#
на комфортність, інтернальність.

За даними ООН, у світі налічується близько 450 млн людей з по�

рушеннями психічного та фізичного розвитку. Це становить десяту

частину чисельності жителів нашої планети. Дані Всесвітньої орга�

нізації охорони здоров’я (ВООЗ) свідчать, що число таких жителів

у світі сягає 13% (3% дітей народжуються з вадами інтелекту та 10%

дітей — з іншими психічними чи фізичними вадами); загалом у світі

налічується близько 200 млн дітей з обмеженими можливостями [1].

Сім’я є середовищем, в якому формується особистість дитини

і закладається ресурс її соціальної адаптації. Мікроклімат, який

батьки створюють у сім’ї, відіграє вирішальну роль у процесі розвит�

ку дитини. 
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Відомо, що народження дитини з проблемами в розвитку докорін�

но змінює життєві перспективи сім’ї і чинить відповідний вплив на її

членів, а передусім — на матір дитини. Стрес, в якому перебуває роди�

на, залежить від ступеня розладу в розвитку дитини, наявності зовніш�

ніх ознак і, звичайно, від особистісних якостей самих батьків [5 ].

Вихідні передумови. Дослідженням проблеми соціально�пси�

хологічної адаптації займалися: В. Петровський, А. В. Фурман,

Л. Собчик, Г. Ю. Айзенк, Ж. Піаже, Г. Гартманн, З. Фрейд, К. Род�

жерс, К. Левін. Проблема соціально�психологічної адаптації мате�

рів дітей�інвалідів є малодослідженою. Зокрема, дослідженням

емоційно�чуттєвої сфери та факторами, що впливають на осо�

бистість матерів дітей�інвалідів, займалися М. Селигман, Г. Фюр,

Л. М. Шипицина та ін.

Метою дослідження є вивчення  психологічних чинників соціаль�

но�психологічної адаптації матерів, які  виховують дитину�інваліда.

Життя людини від народження і до її кінця є адаптацією до середо�

вища, в якому вона живе. Соціальна адаптація — це інтеграція люди�

ни в суспільство, в процесі якої відбувається формування самосвідо�

мості та рольової поведінки, здатності до самоконтролю й адекватних

зв’язків та стосунків. Психологічна адаптація здійснюється шляхом

пристосування людини до чинних у суспільстві вимог у процесі узго�

дження індивідуальних цінностей і переконань і суспільних норм [6].

Г. Ю. Айзенк розглядав адаптацію: 1) як стан гармонії між інди�

відом та природним і соціальним середовищем, в якому потреби

індивіда, з одного боку, та вимоги середовища — з іншого, повністю

задоволені; 2) як процес, за допомогою якого цей гармонійний стан

досягається.

Ідею про зміни організму та середовища як сторін процесу адап�

тації висунув у своїх працях Ж. Паже, який описав цей процес, що

складений із двох взаємодоповнюючих процесів — акомодації

й асиміляції [10, c. 21]. 

У психоаналізі «відношення адаптованості» (Г. Гартманн) є ре�

зультатом активної зміни як особистості, так і соціального середо�

вища. Поштовхом до початку процесу адаптації та досягнення

адаптованості є конфлікт. У межах цього напрямку психологи від�

мічають два види адаптації (сучасний психоаналіз) — це: 1) алопла�

стична адаптація, що здійснюється за допомогою тих змін у зов�

нішньому середовищі, що їх людина здійснює для приведення його

у відповідність до своїх потреб; 2) аутопластична  адаптація, що

здійснюється за рахунок змін особистості (структури, вмінь та
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навичок), за допомогою яких вона пристосовується до середовища.

З. Фрейд у своїх працях вказував ще на один різновид адаптації —

на пошук індивідом такого середовища, яке було б сприятливим

для функціонування організму [10, c. 22]. 

А. В. Фурман зазначає, що соціально�психологічна адаптація ста�

новить: а) процес і результат активного пристосування індивіда до

видозміненого середовища за допомогою найрізноманітніших інте�

ріоризованих соціальних засобів (дії, вчинки, діяльність); б) компо�

нент  дієвого ставлення  індивіда до світу, провідна функція якого

полягає в оволодінні ним порівняно стабільними умовами й обста�

винами свого буття; в) складову осмислення та розв’язання типових

репродуктивних завдань і проблем завдяки соціально прийнятим чи

ситуативно можливим способам поведінки особистості. 

Водночас особистість вступає у численні соціальні взаємини,

формує сукупність уявлень не тільки про світ, а й про себе, мислен�

нєво виокремлює ставлення до власного внутрішнього світу та його

окремих характеристик, тобто приймає себе, формує самооцінку

й утверджує установки як напівусвідомлені та емоційно забарвлені

готовності суб’єкта сприймати світ і себе в ньому певним чином

(позитивно чи негативно, конструктивно чи деструктивно). Усі ці

психічні процеси внутрішньо зорганізовуються у вигляді такого

складного утворення особистості, як її «Я�концепція», тобто всієї

сукупності уявлень особи про саму себе, яка передусім включає:

а) когнітивну складову — це самооцінка і б) поведінкову складову —

реакцію або конкретну дію [2]. При цьому «Я�концепція» виникає

на основі взаємодії особистості із соціумом, визначає актуальну

систему її самосприйняття та задає вчинкові межі реальної поведін�

ки [11, с. 9].

К. Роджерс сформував теорію про те, що люди не просто здатні

до особистісного розвитку та зростання — така тенденція є для них

природно домінуючою. «Я» або «Я�концепція» — це розуміння

людиною самої себе, базоване на життєвому досвіді минулого, по�

діях теперішнього та надіях на майбутнє.

Соціально�психологічна адаптація, становлячи певне взаємодо�

повнення активної і пасивної форм, завжди спрямовується поляр�

ними тенденціями�процесами адаптованості�неадаптованості,

тобто тими психорегуляційними механізмами, які реально функ�

ціонують у внутрішньому світі особистості. Йдеться про наявність

своєрідного психологічного маятника особистісної адаптованості,

який коливається між полюсами високого внутрішнього комфорту
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і задоволення результатами життєдіяльності та надкритичним

дискомфортом і крайніми формами відчуження, що спричинюють

психотравмуючий вплив на особу, викликаючи гнів або депресію.

Амплітуда цього маятника, центруючись навколо особистісної

невизначеності (невтручання, нейтралітет), головно залежить від

ментального досвіду особистості і водночас визначає стабільність

внутрішньої організації її психічного світу [11, с. 11].

В. Петровський обґрунтовує принцип надситуаційної активнос�

ті, який стверджує, що суб’єкт, діючи в напрямку реалізації вихід�

них відношень його діяльності, виходить за межі цих відношень

і насамкінець перетворює їх. Отже, є об’єктивні підстави чітко

розмежувати три різновиди адаптаційних процесів�показників:

а) адаптивність як справжня чи відносна гармонійність між суб’єк�

тивними цілями і кінцевими результатами, що супроводжуються

позитивними ставленнями — оцінкою, розумінням, прийняттям

тощо — особистості до навколишнього світу і самої себе; б) неадап�

тивність як більшою чи меншою мірою усвідомлена невідповід�

ність між цілями і результатами діяльності, що породжує амбіва�

лентні почуття й оцінки, але яка не справляє психотравмуючого

впливу на особистість; в) дезадаптивність як певна дисгармонія між

цілями і результатами, що є джерелом психічного напруження

(стрес, психічний зрив, шок, паніка і т. ін.), внутрішнього диском�

форту і нестабільного перебігу психічних процесів (страх, депресія,

фрустрація тощо) [11, с. 13].

Поняття соціально�психологічної адаптації включає в себе ком�

плекс характеристик особистості, які обґрунтовують її успішну

активну взаємодію із соціальним середовищем. Такі властивості, як

інтернальність, нервово�психічна стійкість, самокритичність, є ха�

рактеристиками самоактуалізації, оскільки активність і енергія, її

здібності спрямовані на пристосування до навколишнього середо�

вища. Успішна соціально�психологічна адаптація сприяє самоакту�

алізації особистості, тобто процес соціальної адаптації визначаєть�

ся не тільки як пристосування, але й як розвивальний акт.

Звичайно, великий вплив на адаптивну поведінку відіграє мину�

ле людей — ті чи інші ситуації, в яких проходило  їхнє життя, де

вони виховувалися, ті почуття і хвилювання, що переживалися

ними в їх життєдіяльності.

Л. Собчик вказує, що формування індивідуально�особистісних

властивостей відбувається в процесі засвоєння конкретною люди�

ною інформації про себе і про навколишній світ за рахунок власти�
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вого їй індивідуального стилю, що забарвлює певним чином її емо�

ційні, мотиваційні, когнітивні та комунікативні характеристики. 

«Провідна тенденція» — це дефініція, що включає в себе умови

формування певної особистісної властивості і саму властивість,

а також схильність до того стану, який може розвиватися під впли�

вом середовища.

Інтеграція аморфних, слабоструктурних властивостей відбува�

ється під впливом оточуючого  середовища, тобто соціуму, в якому

уже закріпилися, стали закономірними історико�культурні основи,

етика, мораль. Але вплив соціуму опосередкований індивідуальни�

ми  особливостями [10, с. 19].

Ситуація народження дитини з інвалідністю є критичною. Суп�

роводжуючі її переживання є довготривалими ланцюговими проце�

сами, які викликають одночасно стрес, фрустрацію, конфлікт та

кризу. Невдалі спроби впоратися з ними тягнуть за собою невдалі

для соціальної адаптації жінки наслідки. Дана ситуація за своїм

впливам може бути віднесена до «сильних». І саме ситуація впливає

на особистісні зміни, зумовлює поведінку жінки�матері.

Окрім внутрішньосімейних труднощів, народження дитини з по�

рушеннями фізичного розвитку ставить перед сім’єю проблеми

у взаємостосунках із соціальним оточенням. Саме матір виконує

нелегку роль, пом’якшуючи конфлікти та налагоджуючи взаємо�

стосунки. Виникаючі на цьому шляху   труднощі можуть поступово

призводити до соціальної ізоляції сім’ї, внаслідок чого можливим

є зниження у жінки�матері рівня соціальної та психологічної ком�

петенції та невміння правильно поводитися в напружених, кон�

фліктних ситуаціях. З часом поріг чутливості знижується та дедалі

більша кількість ситуацій потрапляює до категорії «складних»,

викликаючи помилкові поведінкові реакції [12, с. 220].

Народження дитини з порушеннями психічного розвитку змі�

нює життєві перспективи сім’ї, викликаючи труднощі, пов’язані як

з різкою зміною способу життя, так і з необхідністю вирішення

багатьох специфічних проблем.

Традиційно саме жінки займаються вихованням, навчанням та

лікуванням дитини. Все це часто стає сенсом її життя. Виховання

дитини з порушеннями психічного розвитку впливає на особистіс�

ні характеристики матері та визначає її поведінку. 

Проводячи більшість свого часу з потребуючою постійного

догляду дитиною, мати стає найбільш вразливою фігурою через

виникаючі при цьому труднощі  при взаємодії як з членами родини,
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так і з різними соціальними структурами. Саме через це невротич�

ні прояви стають практично постійною складовою її поведінки.

Егоцентризм, тривожність, напруженість, втрата тривалої часової

перспективи — ось характеристики матері дитини з порушеннями

в розвитку.

Активне включення механізмів психологічного захисту дає змо�

гу жінці виправдати та прийняти як належне весь спектр наявних

в неї негативних переживань несправедливості долі по відношенню

до себе [12, c. 221].

Будь�яка адаптація є інтегративним проявом взаємодії значної

кількості чинників, які одночасно мають місце в умовах системи,

що перебуває в ситуації нестійкої рівноваги. Крім того, розуміння

адаптації як напруженої системи (К. Левін) потребує ретельнішої

уваги до окремих психологічних властивостей особистості, які

впливають на соціальну адаптацію. Ці психологічні властивості

є різною мірою стабільні, гнучкі чи ригідні, і саме ці властивості

визначають конструктивність стратегій адаптації.

Завдання дослідження — вивчити проблему соціальної адаптації

матерів, що виховують дитину�інваліда.

Для цього було використано методику соціально�психологічної

адаптації Роджерса і Даймонд, яку застосовано для діагностики

особливостей соціальної адаптації за критеріями адаптації, само�

прийняття, прийняття інших, емоційного комфорту, інтернальнос�

ті, прагнення домінувати та ескепізму [7, с. 457]. У доступній нам

науковій літературі немає відомостей про адаптацію, валідність

і надійність методики, однак її часто застосовують у дослідженнях.

Теоретичною основою методики є теорія особистості К. Роджерса,

основні положення якої було розроблено на підставі досліджень

ефективності психотерапії, критеріїв психічного здоров’я та його

розладів, видану у співавторстві з Розалінд Даймонд. До речі, цю

«Психотерапію та зміни особистості» визначають однією з основ�

них праць Карла Роджерса в психотерапії. 

Досліджено поведінку170 матерів, які виховали дитину�інваліда,

середній їх вік — 42 роки. Результати дослідження опрацьовано із

застосуванням кореляційного та факторного аналізів, визначення

достовірності відмінностей — на підставі критерію Стьдента ком�

п’терної програми Statistika.

Людина, з точки зору гуманістичної психології, за своєю приро�

дою, прагне до самовдосконалення, до покращення здоров’я, само�

реалізації, здатна вільно та свідомо здійснювати свій вибір і нести
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відповідальність за нього. Цим принципам відповідає образ адап�

тивної людини — активної, наполегливої, оптимістичної, яка само�

стійно приймає рішення. 

Таблиця 1 — Показники соціально=психологічної адаптації матерів, які вихо=
вують дитину=інваліда, %

У табл. S — це самосприйняття, тобто процес орієнтації людини

в своєму внутрішньому світі в результаті самопізнання і порівнян�

ня себе з іншими людьми.

Вітчизняні автори (Петровська Л. А., Левківська Г. П.) виділя�

ють п’ять основних джерел сприйняття себе та іншого в контексті

спілкування: 

1. Сприйняття через порівняння (індентифікацію, розмежуван�

ня) себе з іншими.

2. Сприйняття себе через сприймання себе іншими.

3. Сприйняття себе через результати власної діяльності.

4. Безпосереднє сприйняття власного зовнішнього обліку.

5. Сприйняття себе через спостереження власних внутрішніх станів.

Самосприйняття відіграє вирішальну роль у формуванні рівня

самооцінки, яка є суттєвим фактором адаптованості особистості.

Зниження самооцінки призводить до фрустрації, страху перед

можливими життєвими труднощами, розвитку емоційних станів

з високим рівнем особистісної та реактивної тривожності тощо.

Згідно з нашим дослідженням рівень самосприйняття досліджува�

них становить 80,47%, а неприйняття себе 19,53%. Потрібно відмі�

тити, що в даних досліджуваних високий рівень особистісної три�

воги, що вказує на занижену самооцінку.

L — прийняття (неприйняття) інших людей — це показник, який

відіграє значну роль в успішній соціально�психологічній адаптації

людини. На думку А. А. Налчанджяна, соціально�психологічну

адаптованість можна охарактеризувати, як стан взаємовідносин

особистості в групі, при якому особистість без тривалих зовнішніх

та внутрішніх конфліктів продуктивно виконує свою провідну

Категорія вибірки 
Порушення

адаптації
S L E I D

Матері, які
виховують
дитину�інваліда

35,6 80,47 69,3 60,8 90 39,56
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діяльність, задовольняє свої основні соціогенні потреби, пережи�

ває стан самоствердження і вільного вираження своїх творчих здіб�

ностей.  Неприйняття інших людей, соціального середовища може

призвести до девіантної адаптації. Рівень прийняття інших у дослі�

джуваних становить 69,8%, а неприйняття інших — 30%.

E — емоційна комфортність, що є характеристикою, яка свід�

чить про спокій, врівноважений стан особистості. В стані емоцій�

ного комфорту людина всім задоволена, оптимістично налаштова�

на, відкрито виражає свої почуття, вільна від страху та тривоги.

Згідно з нашим дослідженням рівень комфортності становить

60,8%, а некомфортності — 39,2%.

I — інтернальність — схильність індивіда до визначеної форми

локусу контролю. Матері дітей�інвалідів мають 90% інтернальності.

При інтернальності особистість всю відповідальність за події, які

виникають в її житті, в більшій мірі бере на себе, пояснюючи їх

своєю поведінкою, своїм характером, здібностями. Високий показ�

ник за цією шкалою відповідає високому рівню суб’єктивного кон�

тролю над будь�якими значними ситуаціями.  Такі люди вважають,

що більшість важливих подій в їх житті були результатом їх особи�

стих дій, що вони можуть ними керувати і, відповідно, відчувають

свою особисту відповідальність за ці події і за те, як складається їх

життя взагалі.

Таблиця 2 — Кореляційні зв’язки шкал методики СПА

Адаптив=
ність

Само=
прий=
няття

Прий=
няття
інших

Емоцій=
ний

комфорт

Інтер=
нальність

Прагнення
домін

Еске=
пізм

Адаптивність 1.00 0,70 0,69 0,54 0,75

Самоприй�
няття

0,70 1,00 0,39 0,35 0,38

Прийняття
інших

0,69 0,39 1,00 0,37

Емоційний
комфорт

0,54 1,00 0,35

Інтернальність 0,75 0,35 0,37 0,35 1,00

Прагнення
домінувати

0,38 1,00

Ескепізм 1,00

P<0,01
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D — прагнення домінувати — це показник, який характеризує

тенденцію особистості проявляти контроль над поведінкою інших

членів соціальної групи, приймати на себе роль лідера у соціальній

взаємодії — 39,56%.

Для вивчення особливостей соціально�психологічної адаптації

матерів, які виховують дитину�інваліда, застосовано аналіз інтерко�

реляційних зв’язків шкал методики СПА та факторний аналіз:

шкали адаптації та емоційного комфорту характеризують власне

рівень самопочуття людини в соціально�психологічній ситуації;

шкали самоприйняття, прийняття інших, прагнення домінувати,

інтернальності та ескепізму — наявність певних особистісних осо�

бливостей та індивідуальних астратегій існування людини в соціумі.  

Шкали  методики  Роджерса — Даймонд позитивно корелюють

між собою за певним винятком. Прагнення домінувати позитивно

корелює тільки з самоприйняттям. Немає позитивної кореляції пра�

гнення домінувати з прийняттям інших та емоційним комфортом.

Найбільш значимий фактор — інтернальність.

Висновки. Таким чином, узагальнюючи результати аналізу проб�

леми соціально�психологічної адаптації матерів дітей�інвалідів,

можна стверджувати наступне:

1. Проблема соціально�психологічної адаптації матерів, що ви�

ховують дітей�інвалідів є актуальною, суспільно значущою і до сьо�

годні практично не розробленою.

2. Дослідженням проблеми соціально�психологічної адаптації

займались: В. Петровський, А. В. Фурман, Л. Собчик, Г. Ю. Айзенк,

Ж. Піаже, Г. Гартманн, З. Фрейд, К. Роджерс, К. Левін. Проблема

соціально�психологічної адаптації матерів дітей�інвалідів мало�

досліджена. Зокрема, дослідженням емоційно�почуттєвої сфери та

факторами, що впливають на особистість матерів дітей�інвалідів,

займались: М. Селигман, Г. Фюр, Л. М. Шипицина.  

3. Соціально�психологічна адаптація, являючи собою певне вза�

ємодоповнення активної і пасивної форм, завжди спрямовується

полярними тенденціями�процесами адаптованості�неадаптовано�

сті, тобто тими психорегуляційними механізмами, які реально

функціонують у внутрішньому світі особистості.  

4. Поняття соціально�психологічної адаптації включає в себе ком�

плекс характеристик особистості, які обґрунтовують її успішну активну

взаємодію з соціальним середовищем. Такі властивості, як інтерналь�

ність, нервово�психічна стійкість, самокритичність, є характеристиками

самоактуалізації, оскільки активність і енергія, її здібності направлені

на пристосування до навколишнього середовища. 
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5. Успішна соціально�психологічна адаптація сприяє самоактуа�

лізації особистості, тобто процес соціальної адаптації визначається

не тільки як пристосування, але і як розвивальний акт.

6. Шкали  методики  Роджерса — Даймонд позитивно корелю�

ють між  собою за певним винятком. Прагнення домінувати пози�

тивно корелює тільки з самоприйняттям. Найбільш значимий фак�

тор — інтернальність.

В статье исследуется проблема социально#психологической адап#
тации матерей, воспитывающих ребенка#инвалида. В результате
проведенного исследования было выявлено, что шкалы методики
Роджерса — Даймонд положительно коррелируют между собой за
определенным исключением. Стремление доминировать положитель#
но коррелирует только с самопринятием. 

Ключевые слова: социально�психологическая адаптация, само�

принятие, принятие (непринятие) других, стремление доминиро�

вать, эмоциональная комфортность, интернальность.

The paper investigates the problem of socio#psychological adaptation of
mothers raising a disabled child. As a result, the study found that the scale
methodology Rogers — Diamond positively correlated with each other on
a particular exception. The desire to dominate positively correlated only with
self acceptance. 

Key words: socio�psychological adaptation, self acceptance, acceptance

(rejection) of others, the desire to dominate, emotional comfort, internalnist.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ 
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я 

В УМОВАХ САНАТОРНО6КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ

У статті розглядаються основні тенденції організації дозвіллєвої
діяльності дітей з обмеженими можливостями здоров’я в умовах са#
наторно#курортного комплексу. Аналізуються рекомендації з органі#
зації дозвіллєвої діяльності в умовах курортно#санаторного режиму. 

Ключові слова: гра, дозвіллєва діяльність, технологія, соціально�

педагогічна діяльність.

Постановка проблеми. Радикальні зміни в суспільстві, політичні

й економічні реформи в Україні створюють нові умови для розвитку

національної культури, задоволення духовних інтересів і рекре�

ативних потреб людини. Даний факт підсилює необхідність нау�

кового дослідження сутності, природи й специфіки сучасного ре�

креаційного процесу, зокрема його особливого різновиду — сфери
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культурного дозвілля, специфіка якого особливо гостро виявляєть�

ся у функціонуванні санаторно�курортного комплексу.

Сучасні уявлення про функції установ санаторного типу породже�

ні принципово новим розумінням культури дозвілля: дозвіллєва

діяльність розглядається як процес, що стимулює розвиток творчої

індивідуальності, допускає поліваріативність культурно�дозвіллєвих

і рекреаційних заходів, створює умови для виявлення та задоволення

свободи вибору дозвіллєвих потреб, інтересів й затвердження на

цьому ґрунті системи цінностей особистості. Саме тому стимулом для

творчого розвитку дітей, особливо дітей�інвалідів, розвитку їхніх здіб�

ностей, розширення діапазону інтересів, творчої активності є дозвіл�

ля й, зокрема, лікувально�профілактичні організації, які становлять

феноменальну педагогічну систему, де процес формування та розвит�

ку особистості не обмежується «соціальним замовленням», а здій�

снюється на основі домінуючих потреб і мотивів поведінки.

Пошук ефективних шляхів втілення ідей гуманізації в соціаль�

но�педагогічному процесі санаторно�курортних установ надає

новий імпульс дослідженням в царині соціокультурного виховання

дітей�інвалідів, визначаючи новий погляд на значення дозвіллєво�

ігрової діяльності у розвитку дитини з обмеженими можливостями

здоров’я в умовах санаторної установи. 

Аналіз вивченості проблеми. Серед великих дослідників ХІХ–XX ст.,

які систематизували питання дозвілля дітей, варто назвати

Н. К. Крупську, А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, Л. М. Тол�

стого, К. Д. Ушинського, С. Т. Шацького та ін.

Проблема дозвілля та соціально�культурної діяльності розгляда�

ється у працях таких дослідників, як М. Г. Бушканець, Є. І. Григор’є�

ва, А. Д. Жарков, Т. Г. Кисельова, Ю. Д. Красильніков, Ф. С. Махів,

О. Ю. Мацукевич, М. І. Долженков, Е. В. Соколов, Ю. О. Стрільців,

В. Я. Суртаєв, Б. А. Тітов, В. М. Чижиків, Н. М. Ярошенко та ін.

В українській педагогіці успішно розробляються теорії дозвілля

у наукових роботах В. І. Бочелюк, А. І. Вишняк, Г. Н. Загадарчук,

І. B. Корсун, В. М. Пича, М. М. Поплавського, С. В. Савченко та ін.;

організація проведення дозвілля розглядається в дослідженнях

С. Ю. Пащенко, О. Д. Ісайкіна, Л. М. Устименко. 

Проблема організації літнього відпочинку дітей і дітей�інвалідів

частково висвітлювалася у дисертаційних дослідженнях В. В. Балах�

тар, О. В. Добрянської, В. К. Звекова, О. І. Расказова, Н. М. Цим�

балюк, Г. Є. Шипоти.

Розділ II Спеціальна педагогіка: методика,



183

Однак, попри наявні наукові дослідження, серед вчених ще не

сформувалось єдиної думки з приводу критеріїв ефективності орга�

нізації дозвілля в умовах санаторію для дітей з обмеженими можли�

востями. Створення рівних можливостей для інвалідів, як напря�

мок соціальної політики, пов’язано із забезпеченням доступності

для них у такому ж самому ступені, як і для іншої частини суспіль�

стві, і це не тільки стосовно освіти й роботи, але й різних форм

культури, культурної діяльності (соціально�культурна реабілітація).

Отже, важливість означеної проблеми, її недостатня теоретична

вивченість, а також потреба практики в удосконаленні форм доз�

віллєвої діяльності дітей з обмеженими можливостями в умовах

санаторно�курортного комплексу зумовили вибір теми нашої нау�

кової статті.

Мета дослідження полягає у вивченні й узагальненні основних

тенденцій організації дозвіллєвої діяльності дітей з обмеженими

можливостями здоров’я в умовах санаторно�курортного комплексу.

Виклад основного матеріалу. Як зазначає А. Д. Жарков, установи

санаторно�курортного типу входять до системи інститутів соціаль�

но�культурної сфери, що певною мерою визначає специфіку

основних видів їх діяльності: лікувально�оздоровчої й культурно�

дозвіллєвої [3, с. 18]. Ці види діяльності, що здійснюються в умовах

санаторно�курортних установ, мають більші потенційні можливо�

сті в організації дозвілля дітей з обмеженими можливостями. Доз�

віллєвий потенціал закладений у самому рекреаційному просторі

санаторно�курортної установи та визначається такими групами

факторів, як лікувально�оздоровчі, соціально�демографічні, меди�

ко�біологічні, соціально�економічні, соціально�культурні. Факто�

ри, що входять у ці групи, сприяють найбільш успішній організації

дозвілля людей з обмеженими можливостями, при цьому їх вплив

зумовлений соціально�історичними, соціально�економічними

умовами та сучасним рівнем розвитку санаторно�курортної справи. 

О. І. Расказова вважає, що до завдань санаторно�курортних

інститутів входять: вивчення санаторно�курортних ресурсів; експе�

риментальне й клінічне вивчення механізмів дії санаторно�курорт�

них факторів, форм і методів організації активного відпочинку та

здорового способу життя [2, с. 106]. 

Зміна рекреаційних потреб населення та його попиту на якість

відпочинку привела до переростання санаторно�курортної справи

в санаторно�курортно�рекреаційну систему (СКРС), головною

практика, досвід, перспективи Розділ II
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метою якої є поліпшення здоров’я людини, підвищення рівня

якості і тривалості її життя, організація повноцінного відпочинку.

Визначаючись в основних поняттях, пов’язаних з організацією

відпочинку в санаторно�курортних установах, прийнято виділяти

дві його відносно автономні функції — дозвілля і оздоровлення.

Дозвілля належить до такого виду діяльності в санаторно�курорт�

ній установі, який стає необхідною умовою для стимулювання

соціально�культурної активності, засобом компенсації напруження,

підняття життєвого тонусу дітей�інвалідів, задоволення їхніх духов�

них і емоційних потреб.

Одним із перших теоретиків, який вивчав дозвілля як соціаль�

ний феномен, був М. Каплан. Він запропонував свою класифіка�

цію теорій дозвілля, яка включає в себе такі його моделі [6, с. 39]:

– гуманістична модель, що розглядає дозвілля як мету (створена

філософами Стародавньої Греції і сучасного Китаю);

– терапевтична модель, що трактує дозвілля як засіб;

– кількісна модель, що представляє дозвілля як час, що залиша�

ється в людини після виконання роботи, необхідний йому для від�

новлення сил;

– інституціональна концепція, що ґрунтується на становленні

взаємозв’язків між дозвіллям і діяльністю;

– епістемологічна концепція, яка загострює аксіологічний і есте�

тичний аспекти дозвіллєвої діяльності;

У продовження міркувань про можливі концепції дозвілля звер�

немось до робіт Дж. Шиверса [5, с. 149]. Автор вважає, що в розу�

мінні сутності категорії «дозвілля» знайшли відображення такі

позиції: дозвілля як рекреація; дозвілля як задоволення; як засіб

відновлення сил; як стан буття; як соціальна стратифікація й, на�

решті, дозвілля як категорія вільного часу.

Беручи до уваги думки й інших дослідників, особливо слід виді�

лити цінне в педагогічному змісті тлумачення поняття «рекреація»

як активної діяльності, запропоноване Дж. Неш [1, с. 246]. Як

стверджував автор, відновлення сил організму найліпше відбу�

вається тоді, коли людина відчуває радість від активної, фізичної

діяльності. 

Л. А. Акімова при визначенні терміна «рекреація» відмічає, що це

специфічний вид біологічної соціальної та фізичної активності,

який супроводжується переживанням рекреаційного ефекту

[4, с. 56]. Рекреація як феномен представляє різні пріоритетні

сфери, а саме: відпочинок, дозвілля, вільний час, гра.

Розділ II Спеціальна педагогіка: методика,
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Відповідно до цієї точки зору, можна виокремити такі види

діяльності дитини з обмеженими функціональними можливостями

під час відпочинку в установі санаторно�курортного типу:

1) діяльність, пов’язана з певним фізичним навантаженням (за�

няття фізичною культурою, прогулянки, туризм);

2) аматорські заняття — риболовля, збирання грибів і ягід тощо;

3) залучення до світу мистецтва, а також творчість у сфері

мистецтва;

4) інтелектуальна діяльність (читання, самоосвіта);

5) спілкування за інтересами та вільного вибору;

6) розваги, що носять або активний, або пасивний характер (гра,

танці, видовища);

7) подорожі й екскурсії заради задоволення.

Найважливішою методологічною підставою для розгляду проб�

лем соціокультурної реабілітації інвалідів є аналіз резервів і можли�

востей дозвілля й дозвіллєвої діяльності.

Зі змістовної точки зору, дозвіллєва життєдіяльність інвалідів

містить у собі наступні складені компоненти, що відображені на схемі

показаній на рис.1, і включають в себе сфери дозвіллєвих занять дітей�

інвалідів. Схема відображує основні види дозвіллєвих технологій, які

використовуються у роботі з дітьми�інвалідами та їхніми сім’ями. Із

викладеного можна виділити п’ять основних видів дозвіллєвої діяль�

ності дітей з обмеженими функціональними можливостями (рис.1).

Рис. 1 — Основні види дозвіллєвих технологій для дітей=інвалідів

практика, досвід, перспективи Розділ II
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Аналіз схеми (див. рис.1) дає підстави стверджувати, що існую�

чий підхід до організації дозвіллєвої діяльності дітей з обмеженими

можливостями має потребу в коригуванні та істотних змінах.

По�перше, як це видно зі схеми, зміст і форми дозвіллєвих тех�

нологій не орієнтуються на соціально�вікові особливості інвалідів

та не обмежуються певним типом інвалідності: сенсорні дефекти,

розумова відсталість, порушення опорно�рухового апарату, деякі

органічні захворювання.

Зовсім очевидно, що в реабілітаційно�дозвіллєвій роботі з дитя�

чими, підлітковими й дорослими групами інвалідів необхідна орі�

єнтація на чітку диференціацію технологій з урахуванням власти�

вих даному типу інвалідності медичних показань.

По�друге, можна стверджувати, що традиційний підхід до доз�

віллєвих технологій для дітей�інвалідів, як до суто розважального,

рекреативного явища, себе вичерпує.

Створити умови для розвитку творчого потенціалу інваліда,

задоволення його індивідуальних потреб і духовних запитів покли�

кані соціокультурні інститути, одним із яких виступає санаторно�

курортна установа. 

У визначенні змісту й технології організації дозвілля дітей з обмеже�

ними можливостями треба, на наш погляд, ґрунтуватися на цілій низці

концептуальних підходів. Кожен з них поширюється як на інваліда, так

і на здорових людей і припускає аналіз дозвілля з позицій медицини,

психології, педагогіки, культурології, екології та інших наук.

Основний пріоритет належить розвивальним технологіям, по�

в’язаним із включенням інвалідів у різні види художньої, технічної

та прикладної творчості. Дозвіллєві концепції акцентують увагу на

змісті, що соціалізує самодіяльність інвалідів, розширенні можли�

востей для їхнього самоствердження і самореалізації, їхньої со�

ціальної адаптації та просування у сфері суспільного поділу праці.

Рекреація, таким чином, органічно замикається з розширенням

комунікативних зв’язків реабілітантів, можливостей їх інтелекту�

ального та фізичного розвитку.

Діяльнісна сутність дозвіллєвих технологій має на увазі пово�

дження й учинки інваліда, які розкривають його активність, «кіне�

тичну» сутність. Із цього погляду, дозвілля відповідає об’єктивним

потребам інвалідного середовища у подоланні фізичного та психіч�

ного дисбалансу.

Теоретичний аналіз літератури надав нам можливість умовно

виокремити чотири рівні дозвіллєвої діяльності:

Розділ II Спеціальна педагогіка: методика,
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1) щоденний вільний час (протягом дня або після роботи, на�

вчання, домашніх справ);

2) вихідні й святкові дні;

3) відпустка у дорослих і канікули у дітей;

4) елементи дозвіллєвої терапії, що дають змогу зняти втому.

Проблема вільного часу гостро постає перед інвалідами, які обме�

жені у виборі дозвіллєвих форм через фізичні недоліки та, більшою

мірою, через відсутність дозвіллєвої культури, тобто вміння розпоря�

дитися вільним часом раціонально, змістовно, повноцінно.

Як показує практика, культурно�дозвіллєві установи, що працю�

ють на населення соціуму, не займаються організацією дозвілля

інвалідів, не створюють для них необхідних умов, що становлять

дозвіллєве середовище. Тому основне навантаження й відповідаль�

ність за організацію дозвілля та реабілітацію лягає на культурно�

дозвіллєві установи, що мають відповідні кадри, форми й методи

роботи, до яких можна віднести санаторні установи.

Соціально�культурна реабілітація включає досить суттєвий блок

культуро�терапевтичних напрямків і технологій. Всі вони є ліку�

вальними: оздоровчо�фізкультурна діяльність як засіб мобілізації

резервних можливостей людини та стимуляції її адаптивних проце�

сів; організація рухової активності; іпотерапія; танцювальна тера�

пія як засіб формування естетичного середовища і подолання гіпо�

динамії, розвитку просторової орієнтації; аеробіка для осіб

з дитячим церебральним паралічем, що сприяє вдосконалюванню

функцій нервової, серцево�судинної та інших систем організму,

формуванню постави, ходьби.

Як зазначалося, соціально�культурна діяльність є унікальним,

оригінальним і ефективним засобом адаптації, соціалізації та реабі�

літації особистості дитини з обмеженими функціональними мож�

ливостями. Вона містить у собі різноманіття форм, засобів, мето�

дик і технологій, які орієнтовані як на індивідуума, так і на групу

людей з обмеженими можливостями.

Важливою умовою забезпечення ефективності реалізації дозвіл�

лєвої діяльності є необхідність абсолютної взаємодії між всіма на�

прямами й спеціалістами санаторно�курортної установи, що забез�

печує цілісність і ефективність результатів. Крім того, відбувається

процес взаємонавчання, взаємопізнання, що підвищує коефіцієнт

реабілітації.

Прикладом конкретної соціально�культурної технології може

бути казкотерапія у сполученні з екскурсійною формою. В умовах
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культурно�дозвіллєвої установи або центру реабілітації такий варі�

ант цілком прийнятний.

Робота проводиться у вигляді екскурсії, у яку включені методи

театралізації й ілюстративності. В якості екскурсовода виступає

фахівець, що перевтілився у казковий персонаж.

Також в умовах курортно�санаторної установи можуть здійсню�

ватися такі форми дозвіллєвої діяльності для дітей з обмеженими

можливостями:

1) арт�галерея, де вся експозиція присвячена казці.

На підставі оповідання�дискусії, зав’язаної дорослим, діти при�

лучаються до образотворчої діяльності, включаються в комуніка�

тивний процес, розвиваючи образно�асоціативне мислення, есте�

тичний смак, самі пробують що�небудь намалювати, одержуючи

від цього не тільки задоволення, але й певні початкові навички

й терапевтичний ефект. У них формується мотивація в подальшій

апробації своїх можливостей, до самопізнання резервів через вклю�

чення в даний вид соціально�культурної діяльності;

2) ігровий зал, де розгортається ігрова програма з використанням

елементів народної культури (загадки, прислів’я, прикмети, хороводи),

колективне виконання мелодій, затіваються малорухомі народні ігри.

Гра — унікальний засіб для спонтанного прояву всіх потенцій�

них можливостей людини. До ігрової діяльності особистість вклю�

чається органічно, без напруження, виявляючи максимальний

інтерес і участь;

3) театральна гримувальна. Дітям надається рідкісна можливість

зануритись у чарівний світ театру, потрапити за його лаштунки, а від�

так — на імпровізовану сцену. Цьому сприяє набір пропонованих

театральних костюмів або їх деталей, які призначені для казкових

персонажів. Кожна дитина обирає їх на свій смак й починає обігра�

вати вигадану роль, пожвавлюючи образ. З погляду реабілітації, їй

доводиться освоювати новий соціальний стан, виробляти невідомі

раніше їй якості, роблячи для себе відкриття в тому, що й вона може

бути об’єктом замилування, уваги, бути «героєм» й заслуговувати

оплески. Згодом ця нова роль у свідомості дитини�інваліда вимагає

повторення аналогічних ситуацій у житті, формуючи самоповагу

й особистісне утвердження серед здорових людей.

На ефективність дозвіллєвої діяльності, здійснюваної в санатор�

ній установі, з точки зору М. І. Довженкова, впливають [6, с. 124]:

1) рівень матеріально�технічної бази, ступінь забезпеченості

приміщеннями для розгортання діяльності дозвіллєвих форм
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музичними інструментами, інвентарем для аматорських об’єднань,

образотворчої й декоративно�прикладної творчості тощо;

2) доступність установ культури для людей з обмеженими мож�

ливостями;

3) забезпеченість кваліфікованими кадрами в царині дозвіллєвої

реабілітаційної роботи, її методикою й технологією;

4) вивчення й застосування інноваційного досвіду роботи подіб�

них установ;

5) достатні обсяги фінансування дозвіллєвих програм, в тому

числі із залученням засобів, отриманих по фандрайзингу;

6) добре налагоджена система передання інформації, висвітлен�

ня діяльності установ культури у засобах масової інформації;

7) транспортне обслуговування;

8) різноманіття видів дозвіллєвих занять та їх вільний вибір;

9) диференційований підхід до вивчення потреб та інтересів

обслуговуваної тієї чи іншої категорії населення.

Важливим показником ефективності дозвіллєвої діяльності мож�

на назвати ступінь просування інваліда, його особистості від пасив�

ного стану до активного формування активного способу життя

й ставлення до неї через творчість, трансформацію інертних,

пасивних видів дозвілля в інтерактивні, творчі форми.

У такий спосіб розвиток інфраструктури дозвілля санаторно�

курортних установ повинен бути орієнтований на задоволення

потреб різних груп дітей�інвалідів у різних видах дозвіллєвої діяльно�

сті — як у змісті можливостей відвідування культурно�видовищних

і спортивних споруджень і прилучення до культурних цінностей через

їх споживання, так і в змісті створення умов для активних занять доз�

віллєвими видами діяльності самими дітьми. При цьому складність

й багатогранність діяльності самого санаторно�курортного комплек�

су висуває нові вимоги до рівня професіоналізму, особистісного роз�

витку соціального педагога як організатора дозвіллєвої діяльності.

На нинішньому етапі розвитку суспільства для вдосконалюван�

ня культурно�дозвіллєвої діяльності дітей з обмеженими можливо�

стями в умовах санаторної установи необхідно перебороти кризову

ситуацію в сучасній вітчизняній культурно�дозвіллєвій практиці,

зокрема у санаторно�курортних установах, вирішити такі протиріччя,

як невідповідність: між духовними інтересами, ціннісними орієн�

таціями особистості та змістом діяльності традиційних форм доз�

вілля; між дозвіллєвими потребами дітей�інвалідів і реальними мож�

ливостями для їх задоволення; між дезінтеграцією клубів санаторіїв,
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стандартністю, консервативністю їх діяльності та необхідністю

створення поліфункціонального клубного комплексу як потужного

інституту дозвілля і рекреації. 

Розв’язання перелічених проблем у подоланні протиріч дасть

змогу запропонувати для вітчизняної дозвіллєвої практики ефек�

тивні механізми організації дозвіллєвої діяльності в санаторно�ку�

рортних установах, формування рентабельної клубної системи

санаторіїв, розмаїтості та збагачення сучасних форм культурно�

дозвіллєвої діяльності санаторіїв України з урахуванням досягнень

світової практики.

Висновки. Дозвіллєва діяльність, здійснювана в умовах санатор�

но�курортного комплексу, є ефективним засобом психолого�педа�

гогічної підтримки дітей�інвалідів, що дає змогу зробити «прорив»

у соціальній «ізоляції», включитись в активне повноцінне життя,

визначити життєву перспективу. Дозвіллєва діяльність сприяє пер�

винній реабілітації за умови, що вона розглядається як обов’язкова

умова в реабілітаційному процесі дитини�інваліда; для дитини�

інваліда створюватиметься своя реабілітаційна програма, що врахо�

вує кризові періоди (найбільш складні у психологічному плані), на

базі застосування соціокультурних технологій.

Вирішення комплексу проблем соціально�культурної реабілі�

тації інвалідів за допомогою організації їх дозвіллєвої діяльності

залежить від рівня інтеграції суміжних соціальних служб і культур�

но�дозвіллєвих установ, кожна з яких має своє відомче підпорядку�

вання. Активна реалізація дозвіллєвих технологій неможлива без

забезпечення взаємодії та педагогізації зусиль всіх соціальних

інститутів, повноцінного виконання кожним з них своїх професій�

но зумовлених функцій.

В статье рассматриваются основные тенденции организации до#
суговой деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья
в условиях санаторно#курортного комплекса. Анализируются реко#
мендации по организации досуговой деятельности в условиях курорт#
но#санаторного режима.

Ключевые слова: игра, досуговая деятельность, технология,

социально�педагогическая деятельность.

The article examines the main trends in organizing recreational activities
for children with disabilities in a sanatorium#resort complex. Examines the
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recommendations on the organization of leisure activities in the resort and
sanatorium treatment. 

Key words: game, recreational activities, technology, social and educa�

tional activities.
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РОЗДІЛ ІIІ

ПСИХОЛОГО�ПЕДАГОГІЧНІ
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ
Й ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

О. Волинчук

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ПУБЛІЧНОЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглянуто особливості формування і структура психоло#
гічної готовності студентської молоді до публічної політичної діяльності.

Ключові слова: психологічна готовність, публічна політична діяль�

ність, структура готовності.

Зміни, що відбуваються у суспільно�політичному житті України,

характеризуються активним включенням у соціальні перетворення

молоді, підсиленням її ролі у розбудові незалежної демократичної

держави. Молодь, у свою чергу, потребує необхідної готовності до

публічної політичної діяльності, оскільки від сформованості в осо�

бистості окремих психологічних якостей, зокрема й психологічної

готовності, залежить ефективність виконання  будь�якого виду

діяльності. 

Процес формування психологічної готовності до публічної полі�

тичної діяльності є необхідною передумовою розвитку спеціаліста,

що зумовлює якість, ефективність його підготовки та забезпечує

результативність, адже саме у період навчання у ВНЗ формуються

та розвиваються професійно важливі якості особистості, починає

формуватися самосвідомість.
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Студентська молодь потребує забезпечення відповідних стартових

умов для вступу у життя, соціалізації, розвитку та життєвого стано�

влення, тому першочерговою є потреба у формуванні компетентності,

політико�правових знань, усвідомлення та визнання демократичних

принципів життя. Адже, за визначенням М. І. Пірен, мета громадян�

ської освіти — сформувати особистість, якій притаманні демократич�

на громадянська культура, усвідомлення зв’язку між індивідуальною

свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю,

готовністю до компетентної участі у житті суспільства [1, с. 64].

Аналіз наукової літератури показує різноманітність психологіч�

них підходів до дослідження особистості та трактування поняття

психологічної готовності, її структури та видів — це наукові поло�

ження вчених щодо системного підходу до дослідження особистос�

ті (К. О. Альбуханова�Славська, Б. Ф. Ломов, С. Д. Максименко,

В. В. Москаленко, В. Д. Шадриков та ін.), діяльнісного підходу

до розвитку особистості (І. Д. Бех, В. В. Давидов, Г. С. Костюк,

О. М. Леонтьєв та ін.), до особистісного розвитку (О. Г. Асмолов,

Г. О. Балл, М. Й. Боришевський, В. А. Семиченко), психологічної

готовності до праці (М. І. Дяченко, Л. А. Кандибович, Н. Д. Леві�

тов, С. Д. Максименко, В. О. Моляко, О. М. Пелех, М. Л. Смульсон

та ін.), психологічної готовності особистості до діяльності (К. М. Ду�

рай�Новакова, М. І. Дяченко, Л. А. Кандибович, В. О. Моляко,

О. Д. Сафін, Д. Узнадзе, С. Тарасова  та ін.), психологічної готовно�

сті до професійної діяльності (М. І. Дяченко, Л. А. Кандибович,

С. М. Кучеренко,  Є. С. Романова та ін.),  психологічної готовності

до управлінської  діяльності  (А. О. Деркач, А. К. Маркова, Л. Е. Ор�

бан �Лембрик, О. О. Реан, І. М. Семенов та ін.)

Проте проблема формування психологічної готовності студент�

ської молоді до публічної політичної діяльності залишається мало�

дослідженою.

Мета статті — розкрити зміст і структуру психологічної готовно�

сті студентської молоді до публічної політичної діяльності.

Категорія «формування» відображає весь спектр конкретно�

історичних детермінацій життєдіяльності індивіда і тих суспільних

норм, в яких відбувається процес засвоєння певної суми знань,

норм, цінностей і активного відтворення індивідом соціального

досвіду, відповідно це процес розвитку, у якому індивід бере на себе

відповідальність за повну реалізацію свого потенціалу.

Психологічна готовність — це наявність певної психологічної

установки на досягнення очікуваного результату. Успіх у публічній
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політичній діяльності досягається завдяки багатьом обставинам,

але переважно він залежить від особистих психологічних якостей та

підготовленості до такої діяльності, яка передбачає єдність усіх еле�

ментів майбутньої дії.

Визначення поняття готовності науковці О. Г. Асмолов, О. М. Леон�

тьєв, Д. О. Леонтьєв, Ш. А. Надірашвілі, О. С. Прангішвілі, Д. М. Узна�

дзе та ін. пов’язують із дослідженням феномену установки. Відомо, що

активність особистості безпосередньо залежить від її установок, оскіль�

ки вони мають скеровуючий вплив на всю її життєдіяльність. Установ�

ка є джерелом активності суб’єкта в будь�який момент його діяльності

[2; 3; 4].

Установка, за визначенням Дж. Олпорта, характеризує п’ять ас�

пектів: «Це щирий і нервовий стан готовності до відповіді, органі�

зований за допомогою досвіду, який справляє і/чи спрямовує дина�

мічний вплив на поведінку» [5].

Як зазначає Д. Узнадзе, установку не можна віднести до катего�

рії вроджених, оскільки поняття «потреба» і «середовище» нале�

жать до групи явищ, залежних від умов існування організму, що

постійно змінюються. Виходячи із цього, раз і назавжди визначе�

них, незмінних, непорушних установок не існує [6]. 

Психологічна готовність до публічних політичних дій є обов’яз�

ковою умовою початку та ефективного завершення політичної діяль�

ності. Відомий російський соціальний психолог Б. Паригін називає

психологічну готовність пусковим механізмом діяльності. «Психоло�

гічна готовність до початку діяльності, — на його думку, — визнача�

ється передусім складністю подолання психологічного бар’єру на її

старті. За останнім (тобто бар’єром) завжди стоять сумніви і вагання,

пов’язані з переживаннями труднощів того, що треба зробити; даєть�

ся взнаки тут і фактор упевненості чи невпевненості у своїх силах,

у вдалому або невдалому виборі часу дії та ін.» [7, с.196].

Готовність у прямому сенсі має два значення:  перше — це згода

зробити що�небудь, друге  — це стан, при якому все зроблено, все

готове для чого�небудь [8].

У сучасній психології психологічна готовність розглядається як

істотна передумова будь�якої цiлеспрямованої дiяльностi, її регуля�

ції, стiйкостi та ефективності. Виокремлюють два основних підхо�

ди до визначення змісту та структури психологічної готовності:

функціональний (Ф. Ю. Генов, Е. П. Ільїн, Н. Д. Левітов, В. С. Нер�

сесян, А. Ц. Пуні, В. Н. Пушкін) і особистісний (К. М. Дурай�

Новакова, М. І. Дяченко, Л. А. Кандибович, В. О. Моляко) [9, с. 39].
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За функцiонального  пiдходу особливості готовності до будь�

якого виду діяльності розкриваються, враховуючи стан психічних

функцій особистості — інтелектуальних, вольових, емоційно�чут�

тєвих та ін., тобто це певний стан психiчних функцiй, який забез�

печує високий рiвень досягнень при виконаннi того чи іншого

виду  дiяльностi. О. О. Ухтомський назвав такий стан «оперативним

спокоєм»  [10, с. 122–135]. Так само вважають Н. Д. Левiтов, А. Ц. Пу�

ні («передстартовий стан») [11, 12], вказуючи, що психічні стани

людини суттєво впливають на рівень готовності особистості до

виконання певної діяльності, Ф. Ю. Генов («мобiлiзацiйна  готов�

нiсть») [13],  Є. П. Ільїн трактує це як «оптимальний робочий стан

i стан спокою» [14], Ю. Сосновікова під психічними станами осо�

бистості розуміє певне «співвідношення і взаємодію психічних

компонентів особистості в даний період часу [15, с. 7] та ін.  

Концептуальними засадами особистісного підходу виступають

уявлення про структуру особистості загалом, інтегративна власти�

вість особистості, що забезпечує ефективність діяльності, і саме

тому психологічну готовність розглядають як результат підготовле�

ності до певної дiяльностi. 

На особистісному рівні психологічна готовність досліджується

з метою виявлення резервів вдосконалення психічних процесів,

станів, властивостей і якостей особистості, а також підготовки її до

виконання основних функцій того чи іншого виду діяльності.

Щодо особистісного підходу, то психологічну готовність поді�

ляють на довготривалу та ситуативну, вважаючи при цьому, що

довготривала готовність є стійким комплексом особистісних, про�

фесійно важливих якостей, необхідних для успішної дiяльностi

в багатьох ситуаціях, які починаються з поінформованості про

специфіку діяльності, набуття необхідних знань, умінь, навичок,

успішної їх реалізації за мотивованого підвищення вимогливості

до себе та позитивного ставлення до справи. Дана система існує

постійно, виступає в якості провідної передумови регуляції дiяль�

ностi в цілому і, пройшовши декілька рівнів, стає стійкою якістю

особистості. 

Ситуативна готовність є активно�дієвим станом особистості,

функціональною структурою, яка виникає в тісному зв’язку зі струк�

турою зовнішньої взаємодії (конкретною ситуацією і завданнями,

які потрібно розв’язати). Категорія психологічної готовності є вод�

ночас категорією  теорії особистості (як довготривала готовність)

і теорії діяльності (як ситуативна готовність).
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Разом з тим представники другого напрямку [16, 17] вказують на

глибокий зв’язок функціонального стану готовності та готовності

як  стійкої характеристики особистості. Стверджується, що стан

готовності — це тимчасова готовність, а підготовленість особистос�

ті — довготривала готовність за умови, що ці два види готовності

перебувають в тісному зв’язку між собою. 

Згідно з цим підходом, готовність розуміється як стійке, багато�

аспектне та iєрархiєзоване утворення особистості, яке включає

низку компонентів (мотиваційний, когнітивний, операційний та

особистісний), адекватних вимогам, змiсту та умовам дiяльностi,

які у своїй сукупності дають змогу суб’єкту більш або менш успіш�

но виконувати свою діяльність. Цей підхід відображений у працях

К. М. Дурай�Новакової [16], М. I. Дяченко, Л. А. Кандибович [17],

В. О. Моляко [18],  А. А. Смирнова [19]  та ін.

Стосовно визначення компонентів структури психологічної го�

товності особистості до діяльності, то М. Дяченко, Л. Кандибович

виокремлюють в ній мотиваційний, пізнавальний, емоційний та

вольовий компоненти [17].

Л. С. Нерсесян та В. М. Пушкін запропонували таку структуру

у вигляді компонентів готовності до професійної діяльності: пси�

хічна спрямованість особистості, інтегральний психофізіологічний

компонент і третій компонент, який реалізується у вигляді структу�

ри дій [20].

«...Система психічних явищ, — відмічав Б. Ф. Ломов, — багато�

рівнева і, очевидно, будується ієрархічно. Вона включає ряд підсис�

тем, які володіють різними функціональними якостями. Можна

виділити три основні нерозривно взаємозалежні підсистеми: ког�

нітивну, у якій реалізується функція пізнання; регулятивну, що за�

безпечує регуляцію діяльності і поведінки; комунікативну, що фор�

мується і реалізується в процесі спілкування людини з іншими

людьми...» [21, с. 180].

Як стверджують учені, політичне виховання включає в себе три

компоненти [22]: 

– раціональний, що пов’язаний із засвоєнням політичної інфор�

мації і знаходить своє відображення в політичній освіті, яка забез�

печує необхідний мінімум політичних знань. С. Рябов пропонує

трактувати політичні знання як знання про історію вітчизни і сус�

пільство взагалі, про державні та національні символи й атрибути,

чинну політичну систему та головні принципи демократизму, про�

цедури та способи їх здійснення, головні конституційні та законо�
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давчі регламентації суспільно�політичного процесу, права і обов’яз�

ки громадян і держави, умови їх здійснення та захисту тощо [23].

Вищий рівень оволодіння політичними знаннями передбачає

ознайомлення з різними течіями сучасної світової філософсько�

політичної думки, ознайомлення з політичними програмами і стра�

тегіями дій партій, уміння аналізувати і критично оцінювати суспіль�

но�політичні події, використовуючи отримані політичні знання;

– емоційний, який виявляється в політичній психології та

інформації як певні політичні емоції. На думку російського психо�

лога О. Лазурського, «індивідуальність людини визначається не

лише своєрідністю її внутрішніх психічних функцій, наприклад,

особливостей її пам’яті, уяви і т. ін., а й не меншою мірою її ста�

вленням до оточуючих її явищ — тим, як кожна людина реагує на ті

або інші об’єкти, що вона полюбляє чи ненавидить, чим цікавить�

ся і до чого байдужа» [24, с. 57]; 

– діяльнісний, що пов’язаний із самореалізацією особистості та

реалізується у різних формах соціальної активності, оскільки осо�

бистість не лише асимілює соціальну програму, але й певним чином

робить в неї свій власний вклад. Саме це й визначає цінність особис�

тості для суспільства [25]. 

Особливостi психологiчної готовностi особистостi до виконання

рiзних видiв дiяльностi: навчальної, трудової, управлінської, педа�

гогiчної, спортивної тощо, окрiм загальних структурних, характе�

ризується й наявнiстю специфiчних компонентiв, якi вiдображають

особливостi того або іншого виду дiяльностi. 

Дослідження психологічної готовності до публічної політичної

діяльності доцільно здійснювати у межах особистісного підходу.

Науковці пропонують різні склад і характеристики компонентів

готовності до професійної, управлінської та інших видів діяльності.

На наш погляд, доцільно виділити п’ять основних взаємопов’яза�

них компонентів, відповідно до завдань, поставлених у нашому

дослідженні. Отже, це: 

1) мотиваційний компонент — це сукупнiсть мотивiв, адекват�

них змiсту публічної політичної дiяльностi, це і знання психологіч�

них, соціально�політичних, економічних умов, за яких особистість,

як суб’єкт публічної політичної діяльності, реалізує свої цілі, а та�

кож система соціальних норм і цінностей, особистісні нахили та

емоції, риси характеру, тобто потреба успішно виконувати поста�

влене завдання, інтерес до діяльності, прагнення досягти успіху

і показати себе з найкращої сторони;
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2) когнiтивний компонент психологiчної готовності — це систе�

ма знань, необхiдних для успiшної публічної політичної дiяльностi; 

3) особистiсний компонент психологiчної готовностi до публіч�

ної політичної дiяльності — це система особистiсних характеристик

відношень особистості до себе (самоприйняття, самоцінність, само�

повага тощо), відповідний настрій, що забезпечує ефективну про�

фесійну діяльність;

4) рефлексивний компонент, який забезпечує усвідомлення

власних цілей, цінностей, можливостей і обмежень в публічній

політичній дiяльності; 

5) саморегулятивний компонент, що визначає здатність людини

протистояти тиску зовнішніх обставин самостійно, відповідально

з опорою на власні можливості. 

Дані характеристики науковці об’єднують у п’ять основних груп

за ставленням до предмета дiяльностi, процесу виконання дiяльно�

стi, інших учасників діяльності, самого себе, держави. Гармонійне

поєднання загальних, колективних та індивідуальних цілей най�

краще сприятиме успішній публічній політичній діяльності.

Ефективність публічної політичної діяльності тісно пов’язана

з тим, як співвідносяться «Я�реальне» і «Я�ідеальне», адже відомо,

що багатьом людям властиве завищення особистісних якостей, пе�

ребільшення своїх можливостей. 

Як і будь�яка інша діяльність, публічна політична діяльність

передбачає цілеспрямовану і певним способом мотивовану актив�

ність людини в конкретний період. Важливе значення при цьому

для публічної політичної діяльності має психологічна готовність до

такої діяльності, тобто сукупність усього необхідного для ефектив�

ного розв’язання певного завдання, проблеми. Психологічна

готовність є своєрідним стартовим моментом у діяльності, а для

політика багато обставин можуть стати стартовими в конкретній

діяльності, дії. Це, зокрема, глибоке знання та розуміння суті, не�

обхідності того, заради чого діє політик, спонука до такої дії з боку

інших людей, суто душевний порив тощо. Політик починає діяти

тоді, коли має психологічну установку на досягнення бажаного

й очікуваного результату. Для прогресивного розвитку суспільства

важливо, щоб політик мав установку не на діяльність взагалі, а саме

на інноваційну діяльність, тобто таку, що матиме наперед найваго�

міші, найзначніші результати [26, с. 286].

Отже, психологічна готовність — це наявність певної психоло�

гічної установки на досягнення очікуваного результату. Участь гро�

Розділ IІI Психолого!педагогічні аспекти розвитку



199

мадян у публічній політичній діяльності, як і звичайний щоденний

інтерес до політики, зумовлюється об’єктивними (реальний стан

суспільних відносин, соціально�економічне, політичне становище

у країні) і суб’єктивними (рівень політичної культури, громадянсь�

кої свідомості, підготовленості конкретних осіб до політичної

діяльності) обставинами. 

На підставі аналізу  різних підходів до дослідження феномену

готовності можна зробити висновок, що готовність до публічної

політичної діяльності студентської молоді — це складне особистіс�

не утворення, яке є комплексним відображенням  цілої низки осо�

бистісних рис і якостей, важливих для успішної публічної політич�

ної діяльності.

В статье рассматриваются особенности формирования и струк#
тура психологической готовности студенческой молодежи к публич#
ной политической деятельности.

Ключевые слова: психологическая готовность, публичная поли�

тическая деятельность, структура готовности.

The article deals with forming peculiarities and structure readiness of stu#
dent youth to public political activity.

Key words: psychological readiness, public political activity, the struc�

ture of readiness.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО=ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 
В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ З АГРЕСИВНИМИ ШКОЛЯРАМИ

Розглядаються особливості соціально#психологічної роботи в на#
вчальних закладах зі школярами, схильними до  агресивної поведінки. 

Ключові слова: агресія, агресивність, агресивна поведінка, мо�

лодші школярі, стани здоров’я.

Постановка проблеми. Cьогодні точиться чимало розмов стосов�

но насилля над дітьми, насилля в сім’ї, жорстокої поведінки віднос�

но дітей, жінок тощо, але актуальним стає питання: які причини

появи насилля загалом? Відповіді однозначної немає, але зрозумі�

лим є те, що наслідками жорстокого ставлення до оточуючих зав�

жди є серйозна шкода здоров’ю та життю, соціально�психологічно�

му розвитку жертви, соціалізації постраждалого.  Особливої уваги

набирає насилля та агресія дітей у межах навчального закладу,

оскільки батьки постраждалої дитини звинувачують і батьків на�

сильника, і самого насильника, і вчителів. Але сьогодні школа

залишається сам на сам з проявом агресивністі школярів.

Метою статті є визначення особливостей соціально�педагогіч�

ної роботи в навчальних закладах з агресивними школярами на під�

ставі проведеного дослідження.

Аналіз досліджень і публікацій. Останнім часом збільшилося чис�

ло робіт, присвячених різним складовим питання дитячої та під�

літкової агресивної поведінки: аналізу дитячої агресивності у нав�

чально�виховних закладах, факторів впливу на розвиток дитячої

агресивності, змісту корекційного впливу на агресію школяра

(А. Гуггенбюль, С. Шебанова, С. Крюкова, Н. Слободяник та інші),

які шляхи та способи примирення школярів після конфлікту

(М. Бутовська).

У своїх статтях ми розглядаємо агресивність у межах системного

підходу, оскільки це дає змогу фокусуватись на походженні та фор�

мах прояву агресивної поведінки, динаміці та механізмах  прояву

дитячої агресивності.

До розуміння поняття «агресія» ми підходили з точки зору різ�

них авторів і наукових розумінь, отже, агресією ми вважатимемо
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мотивовану деструктивну поведінку, яка вступає в суперечність

з соціальною нормою та завдає шкоди (психічну чи фізичну) іншим

об’єктам соціальної взаємодії через групові чи індивідуальну дії,

ворожість, неприязнь, гнів, які важко прогнозуються чи контролю�

ються. А агресивність — це стійка риса особистості; готовність до

агресивної поведінки [5; 6].

Агресивна поведінка є однією з форм реагування на різні не�

сприятливі ситуації у фізичному, психологічному чи соціальному

планах, що викликають фрустрацію, стрес. Агресивною є цілеспря�

мована, руйнівна поведінка дитини, в результаті якої є руйнівні для

жертви наслідки та порушення норм суспільної поведінки. Агре�

сивна поведінка школяра може мати відкритий чи закритий, при�

хований  характер і бути спрямована на об’єкт�подразник, на пред�

мет розрядки негативного емоційного стану (речі об’єкта, що

образив), або аутоагресію. Основними формами прояву агресивної

поведінки є вербальна, фізична, змішана агресія, аутоагресія. Але,

як вказує С. Г. Шебанова, «в якому б вигляді агресія не виступала —

фізичному впливі чи словесній перепалці, опосередковано чи через

розрядку іншого виду, — вона виступає як деструктивна поведінка».

Аналіз статистики, наукової літератури, кримінальної хроніки

свідчить, що в основі прояву агресивної поведінки школярів лежать

декілька складових: жорстока поведінка дорослих, особливості

соціального виховання дитини, особливості індивідуально�психо�

логічного розвитку дитини. Можна сміливо говорити, що агресія

є одним із механізмів прояву активності та самовираження дитини

[1; 2; 5; 8].

Під активністю ми розуміємо внутрішню здатність мислити, діяти,

здійснювати вчинки, що в нормі має призводити до формування

моральних норм дитини. Деякі вчені вказують, що агресія — підсиле�

на активність, спрямована на самоствердження і самовираження.

Так, у роботах Ф. Аллана панує думка, що агресія є внутрішньою

силою, яка дозволяє людині протистояти зовнішнім умовам. На під�

твердження цього, можна навести такі дані, отримані в ході нашого

дослідження: якщо в класі 24% учнів агресивно реагують на зауважен�

ня вчителя, то вже шестикласники у 32%, а учні 8�го класу — у 56%.

Характер агресії задежить від ставлення групи до вчителя, об’єктив�

ності оцінки чи зауваження, індивідуальних особливостей дитини

і, в останню чергу, рівня вихованості школяра.

Х. Хекхаузен убачає в агресії певні дії, метою яких є завдання

шкоди, які не завжди можуть бути реакцією на фрустрацію, а вини�
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кати спонтанно через бажання заперечувати, ображати та ствер�

джуватись, а ми додаємо — і самовиражатись. Особливо яскраво

останнє проявляється в учнів 7–8�х класів, тобто в гострій фізіоло�

гічний період дорослішання дитини.  

У роботах Л. Іванової та Л. Ватової [6; 4]. розглядається самови�

раження як об’єктивізація внутрішнього світу особистості, яка роз�

вивається, її ідентифікація як «Я»�суб’єкта, рефлексія особистої

поведінки; виходячи з цього, й агресивні прояви школяра можна

розглядати як соціально�психологічну норму. Але як бути тоді пе�

дагогам із масовими проявами агресивної поведінки — так званим

соціальним зараженням агресивністю? 

Водночас цікавими, на наш погляд, є дослідження, проведені

М. Бутовською, які показуть, що жертва найчастіше шукає шляхи

до примирення з агресором, тоді як у багатьох випадках агресор

продовжує ініцюювати ворожнечу. Висновки, отримані авторкою

дослідження, показують суттєві гендерні відмінності у можливості

примирення, яке серед хлопчиків відбувалося удвічі частіше тільки

в разі дружніх стосунків (c2 = 36,6, d.f. = 1, р < 0.001), а у змішаних

діадах примирення наставало швидше, коли стосунки не були

дружніми [3]. 

Аналіз проведеного дослідження. Вивчення агресивної поведінки

школярів проводилось нами останні чотири роки з щорічним аналі�

зом розвитку та динаміки агресивності у школярів, і, звичайно, в ме�

жах однієї статті важко показати повний аналіз отриманих результа�

тів. У своєму дослідженні ми чітко дотримувались орієнтації на

показники фізичного здоров’я учнів. Розподіл учнів, які проявляють

агресивність, здійснювався нами за критеріями: стан здоров’я дити�

ни, соціальний статус родини учня, психолого�педагогічні проблеми

дитини.  

Загальна кількість вибірки становить 874 школярі, де 42,5% —

учні молодшої школи, з яких 7,4 % — учні з особливими освітніми

потребами, 32% — учні з ослабленим здоров’ям, відсоток учнів

з особливими освітніми потребами та з ослабленим здоров’ям ста�

новить 3,8 та 48,7% відповідно.

Аналіз наукової літератури, досвід соціально�педагогічної та

психологічної роботи з дітьми, проведене дослідження уможливили

виділення двох груп школярів з агресивною поведінкою: 1) група

дітей з родин, які перебувають під соціально�педагогічним контро�

лем: конфліктні, розлучені, неблагополучні сім’ї (11,5%); 2) група

дітей, які мають особистісні чи психологічні проблеми (41%).
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Відповідно до отриманих результатів нами було виділено три

основні підгрупи учнів.

1 підгрупа — це учні, які виявляли агресію як засвоєний спосіб

відносин (35,5%). 

Характеризуючи учнів І підгрупи, зазначимо, що агресивна

поведінка є наслідком копіювання поведінки оточуючих, діти

поводяться відповідно до засвоєного досвіду на попередніх етапах

розвитку (агресивна поведінка батьків, реклама агресії під час пере�

гляду телепередач, прояви агресії у спілкуванні з однолітками): під�

тримка агресивної поведінки дорослими («молодець, що дав

здачі»), авторитарного стилю виховання, деформації системи цін�

ностей в сімейних стосунках, емоційна холодність чи надмірна

вимогливість батьків.

ІІ підгрупа — учні, в яких агресія має захисний характер (57%),

для цієї групи  характерним є прояв агресії в разі фрустрації, як

форма упередження на прояв агресії з боку іншого. Слід вказати,

що в цій підгрупі 59,8% становлять учні з ослабленим здоров’ям.

Здебільшого в цих учнів виявляється вербальна агресія. Останні

демонструють порушення правил поведінки як захист на усклад�

нення шкільного життя, на стиль взаємин між ровесниками, для

них характерні; нерішучість, пасивність, упертість; на перший

погляд, учні цієї підгрупи свіломо виявляють агресію, але це відбу�

вається внаслідок того, що дитина не може впоратись зі своїми

переживаннями.  

ІІІ підгрупа — учні, в яких агресивність є рисою характеру (вро�

джена); вони становлять 3,5%, хоча це найменший відсоток, але

в соціальному плані це група учнів, які виявляють різні форми агре�

сивної поведінки щоденно і всі перебувають на внутрішньошкільно�

му обліку. Для учнів цієї групи характерні нейродинамічні прояви:

нестабільність психічних процесів, психомоторна заторможеність чи

розгальмованість. 

Отже, можна сказати, що агресивність учня слугує засобом самоза�

хисту, засобом пізнання нового та засобом досягнення успіху, механіз�

мом компенсації вад соціального чи психічно�фізичного розвитку.

Серед основних причин, які провокують агресивну поведінку

школярів, є: знижений рівень інтелектуального розвитку, комуні�

кативних навичок, знижений чи низький рівень саморегуляції,

недорозвиненість чи несформованість навчальної діяльності, зани�

жена самоооцінка, особливості сприймання учня. Це перша група

причин, які носять індивідуально�психологічний характер.
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Друга група причин, які провокують агресивну поведінку шко�

лярів, носить соціально�педагогічний характер; це особливості

викладацької діяльності, індивідуально�психологічні особливості

вчителя, особливості виховного процесу вдома, специфіка стосун�

ків у класі.

Досвід соціально�педагогічної та психологічної роботи з агре�

сивними школярами дав підстави сформулювати теоретико�прак�

тичні положення роботи з агресивними школярами в навчальних

закладах, де основними є первинна, вторинна і третинна психопро�

філактика агресивної поведінки, рання діагностика проявів будь�

яких форм агресії, соціально�психологічна корекція поведінки та

особистісних рис школярів.

Під психопрофілактикою слід розуміти систему державних і сус�

пільних соціальних, гігієнічно�медичних та педагогічних дій, спря�

мованих на підвищення рівня здоров’я населення та профілактику

тих чи інших захворювань [6].

У межах навчального закладу первинна профілактика спрямова�

на на попередження прояву будь�яких форм агресивної поведінки на

основі вивчення механізмів формування поведінки та виховання

дитини в сім’ї, вивчення материнсько�дитячих стосунків. Вторин�

на профілактика передбачає ранне втручання та корекцію мате�

ринсько�дитячих та сімейних стосунків, визначення батьківсько�

дитячих кордонів, навність чітких сімейних ролей. Третинна

профілактика передбачає корекцію поведінки і психосоціального

розвитку школяра [4].

У межах соціально�педагогічної і психологічної корекції перед�

бачено здійснення розвитку соціальної й особистісної компетенцій

школяра, формування навичок позитивного спілкування, критич�

ного мислення, прийняття свідомого рішення, вміння володіти

емоціями, формування позитивної самооцінки. З цією метою було

розроблено й упроваджено цикл занять з агресивними школярами,

які мали характер тренінгу формування соціальних умінь. На нашу

думку, формування соціальної поведінки є найбільш ефективним

тоді коли є позитивні приклади для її відтворення в шкільному

житті. Це мають робити всі учасники навчально�виховного проце�

су, при цьому слід пам’ятати, що чужих дітей не буває.

Якщо говорити про проведений цикл занять з подолання агресії

у школярів, то головною їх метою було навчання засобів володіння

та керування агресивністю особистості, формування розуміння

і засобів використання сформованих життєвих цінностей. Саме тому
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основним методом навчання під час проведення занять було викори�

стання методу альтернативного вибору адекватної альтернативи.

Досягнення мети потребує формування у школярів певної со�

ціально�психологічної навички: позитивного спілкування, прийнят�

тя безагресивного вирішення проблеми, сформованість критичного

й аналітичного мислення, позитивні міжособистісні контакти, керу�

вання власними емоціями та стресом чи станом тривоги, соціальне

пристосування та формування позитивного образу «Я».

Основними методами для реалізації мети були: соціальне прог�

нозування, моделювання ситуації, рольові ігри, встановлення зво�

ротного зв’язку, перенесення навичок навчальної ситуації в реальне

шкільне життя, дитячо�батьківська терапія, методи роботи з гру�

пою, методи саморегуляції та контролю агресивності.  

Серед форм і способів контролю агресивності ми виділяємо

релаксацію, навчання самоконаролю, ситуаційне керування агре�

сивністю, психотерапію, інструктивну терапію та ситуативне керу�

вання особистою агресивністю школярем.

Основною особливістю соціально�педагогічної і психологічної

роботи з агресивними школярами є формування почуття спільності

з іншими школярами, бажання розуміти іншого, формування

емпатійного зв’язку, співчуття  між школярами.

За такими ж самими напрямами здійснюється й робота з батька�

ми та вчителями: ознайомлення з причинами агресивної поведінки

школярів, психологічними особливостями агресивних учнів, фор�

мування нового досвіду взаємодії з агресивними школярами, пере�

форматування ворожості і злоби у «здорову агресивну поведінку»:

досягнення позитивної мети, самозахист, обстоювання своїх прав

відповідно до норм суспільної поведінки.   

Нормалізація батьківсько�дитячих і педагогічно�учнівських стосун�

ків має і для профілактики, і для корекції суттєве значення, оскільки

часто дорослі не знають і не вміють діагностувати емоційний стан,

емоційні потреби дитини, не мають навичок ефективної взаємодії

з агресивною дитиною чи учнем. Соціально�психологічна робота

з учителями і батьками має спрямовуватись на зміцнення стосунків

між школярем і дорослим. Наш досвід показує: якщо в роботі з бать�

ками необхідною умовою є присутність дитини, то в роботі з педаго�

гічним колективом це небажано, вчителя необхідно спочатку навчи�

ти приймати учня таким, яким він є. Для сприйняття учня іноді

достатньо запросити вчителів чи класного керівника на деякі фраг�

менти занять, де учень розкривається з позитивного боку. 
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Роботу з батьками агресивного школяра слід розпочинити з кон�

сультування та навчання ефективних засобів спілкування з підліт�

ком, а вже потім долучати їх до групової роботи. 

Отже, особливостями соціально�педагогічної та психологічної

роботи з агресивними школярами є робота в різних напрямах (бать�

ки, вчителі, учні), дотримання умов ефективної профілактики: до�

вірливі стосунки дорослих і школярів, активна взаємодія сім’ї та

школи, формування емпатійності. 

Аналіз соціально�психологічної роботи з агресивними учнями,

проведеної нами протягом тривалого часу, дає змогу розглядати

практичну роботу як цілеспрямовану, яку необхідно здійснювати

одночасно за різними напрямами.

Важливою умовою корекції і профілактики є зміна ставлення до

свого оточення як з боку агресора, так і з боку жертви та вироблен�

ня соціальних навичок вирішення негативної ситуації неагресив�

ним шляхом; формування довірлих стосунків із дорослими; форму�

вання у дорослих просоціальних норм поведінки й установок.  

В статье рассматриваются особенности социально#психологиче#
ской работы в учебных заведениях со школьниками, склонными к аг#
рессивному  поведению.

Ключевые слова: агрессия, агрессивность, агрессивное поведе�

ние, младшие школьники, состояние здоровья.

The specific of social psychological work at school with pupils tend to be
aggressive is discussed in the article.

Key words: aggression, aggressive behavior, semor pupil, level of health.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМОРОЗВИТКУ
ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ  РЕАЛІЗАЦІЇ

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 
У ФАХОВІЙ ОСВІТІ 

У статті розглядаються основні підходи до вивчення феномену
саморозвитку особистості. Визначаються чинники саморозвитку
особистості, аналізуються шляхи забезпечення формування компе#
тентності саморозвитку особистості в контексті фахової освіти.

Ключові слова: саморозвиток, самореалізація, чинники само�

розвитку особистості, компетентність саморозвитку, компетент�

нісний підхід.

Актуальність проблеми формування компетентності саморо�

звитку зумовлена потребою особистості у самореалізації. Компе�

тентність саморозвитку визначається нами як вища форма розвитку

особистості, прояв її самореалізації,  одна з ключових компетенцій

майбутнього фахівця. 

Процес освіти закономірно передбачає самореалізацію особи�

стості, зокрема компетентнісний підхід до професійної підготовки

у ВНЗ сприяє активізації цілого комплексу психологічних механіз�

мів самореалізації майбутнього фахівця в сучасних умовах динаміз�

му зміни знань та інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми

саморозвитку включає аналіз різних аспектів психологічної науки, її

розв’язання неможливе, насамперед, без осмислення досягнень
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і знахідок, зроблених вченими у царині загальнотеоретичних і мето�

дологічних проблем психології (К. А. Абульхановою�Славською,

Б. Г. Ананьєвим, Л. І. Анциферовою, Л. С. Виготським, В. В. Давидо�

вим, Д. Б. Ельконіним, Г. С. Костюком, О. М. Леонтьєвим, Б. Ф. Ло�

мовим, Б. В. Мясищевим, А. В. Петровським, С. Л.Рубінштейном,

Д. М. Узнадзе, Є. В. Шороховою).

Сьогодні проблема саморозвитку особистості перебуває в центрі

уваги багатьох науковців. На теоретико�методологічному рівні

проблема саморозвитку особистості знайшла своє висвітлення у пра�

цях вітчизняних (Г. Костюк, І. Бех, Б. Вульфов, О. Газман, Г. Звени�

городська, В. Зінченко, І. Булах, О. Киричук, Б. Кобзар, І. Маноха,

Т. Титаренко, Н. Чепелєва, В. Волков, Л. Кулікова, Т. Пунцева,

П. Горностай, А. Меренков, О. Киричук, О. Корніяка, І. Кузьменко,

М. Ценко) та зарубіжних (Р. Бернс, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс

та ін.) дослідників. 

Основним завданням нашого дослідження є вивчення умов і тео�

ретичне обґрунтування шляхів формування  компетентності само�

розвитку майбутніх фахівців у процесі їхньої фахової підготовки

у ВНЗ. Слід зауважити, що психологічні проблеми професійної під�

готовки майбутніх фахівців у вітчизняній психології досліджувалися

в зв’язку з аналізом професіоналізації особистості в межах теорії

діяльності (Ю. М. Забродін, О. А. Конопкін, О. М. Леонтьєв, Б. Ф. Ло�

мов, В. Д. Шадриков та ін.); психологічних концепцій професійно�

го становлення та професійного розвитку особистості в межах осо�

бистісно�розвивального (Г. О. Балл, Є. О. Климов, А. К. Маркова,

Л. М. Мітіна [6], Б. О. Федоришин та ін.) та акмеологічного підходів

(А. А. Деркач, Н. В. Кузьміна, В. А. Семиченко, А. П. Ситников,

Т. А. Ясюкова та ін.), особливостей самоактуалізації особистості під

час професійної підготовки та діяльності (О. О. Бодальов, Л. М. Мі�

тіна, Л. М. Ожигова, А. О. Реан). Основні аспекти компетентнісно�

го підходу описані у працях вітчизняних і російських (С. Архипова,

Н. Лобанова, О. Овчарук, Н. Протасова, С. Калашнікова, О. Поме�

тун, І. Зимняя, Н. Бібік та ін.), а також зарубіжних (Д. Кур, Е. Кліме,

Х. Мендель, Д. Равен, Д. МакКлелланд та ін.) науковців. 

Разом з тим залишається недостатньо розробленою проблема вия�

влення й аналізу умов, що сприяють формуванню та ефективній реа�

лізації процесу саморозвитку особистості в процесі фахової освіти.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та визначення

шляхів наукового забезпечення формування компетентності само�

розвитку в процесі підготовки майбутнього фахівця.

й формування особистості людей з інвалідністю Розділ IІI



210

Виклад основного матеріалу. У сучасній науці категорія «саморо�

звиток» є однією з ключових. У психологічній теорії  дане поняття

визначається як процес, «що складається з усвідомлення і прийняття

індивідом власного досвіду і власної особистості» [5]. Саморозвиток

здійснюється в межах життєдіяльності людини як прояв активності,

що визначається здатністю здійснювати особистісні вибори на базі

пізнання себе. Принцип саморозвитку покладений в основу особис�

тісного та професійного розвитку й самореалізації особистості.

Самореалізація ж неможлива без саморозвитку, яка за К. А. Абуль�

хановою�Славською, є свого роду вищою стадією розвитку зрілої

людської особистості, результатом особистісного зростання та

розвитку [1].

Досліджуючи проблему саморозвитку, варто виділити дві групи

факторів, що впливають на його формування та розвиток, а саме:

– внутрішні фактори (потреби, мотиви, інтереси та установки);

– зовнішні фактори (впливи середовища та цілеспрямоване

виховання).

Розкриваючи психологічний зміст формування саморозвитку,

головну увагу слід приділити такому поняттю, як активність особи�

стості. Всі зовнішні фактори сприяють розвитку та формуванню

саморозвитку  лише тоді, коли вони взаємодіють із внутрішніми

механізмами її власної активності в роботі над собою, а саме з по�

требами, мотивами, інтересами, переконаннями тощо і здійснюють

на них позитивний вплив. Детермінанти саморозвитку містяться

в самій людині, певною мірою індивідуальність творить сама себе. 

У контексті нашого дослідження особливого значення набуває

проблема визначення  можливостей цілеспрямованого впливу на

саморозвиток особистості у роки студентства. Саме в цей період

провідною діяльністю є навчально�професійна, яка стає простором

для розвитку особистості. Як відомо, одним із найважливіших

законів психології, сформульованих Л. Виготським, є твердження,

що навчання веде за собою розвиток особистості. Учіння є діяльні�

стю, а особистість, як загальновизнано психологами, і розвиваєть�

ся у процесі діяльності. Освіта допомагає людині включитися

у життя, адаптуватися в ньому, адже її метою є підготовка особисто�

сті до життя в соціумі, бути обізнаною в різних її сферах тощо.

Теоретичним підґрунтям нашого наукового пошуку виступає

концепція саморозвитку особистості Г. С. Костюка, в якій автор

розкриває співвідношення розвитку як  власної активності суб’єк�

та і як наслідку його взаємодії з оточуючим світом. Освітнє середо�
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вище розглядається Г. С. Костюком як оптимальне для розвитку та

саморозвитку індивіда [2]. 

Одним з найважливіших завдань навчання є не тільки і не стіль�

ки одержання студентами готових знань, скільки навчення їх мето�

дів самостійного здобуття цих знань упродовж життя. Адже на

поточний момент працедавці потребують фахівця компетентного

не тільки в певній галузі професійної діяльності, але й здатного до

самонавчання, особистісного зростання, соціальної взаємодії. 

Із вищевикладеного актуальним постає питання про такі понят�

тя, як «компетентність», «компетенції» майбутнього фахівця. Ана�

ліз досліджень показує, що більшість авторів визначають компе�

тентність не як набір знань, умінь і здібностей, а як здатність або

готовність працівника мобілізувати всі ресурси (тобто організовані

в систему знання й уміння, навички, здібності та особистісні риси)

для ефективного виконання завдання адекватно конкретній ситуа�

ції, тобто відповідно до цілей і умов перебігу організаційного про�

цесу. Таким чином, компетентність розглядається як особистісна

категорія, а компетенції — як окремі інтегровані знання й уміння,

що складають «анатомію» компетентності, визначаючи коло пи�

тань, за якими характеризують цю якість.

Критерієм успішності професійної діяльності людини можна

вважати її безперервний особистісний саморозвиток. Очевидно

й те, що саморозвиток особистості відбувається переважно в кон�

тексті професійної діяльності, наповнюється її змістом, а профе�

сійна спрямованість є фактором особистісного зростання. Звідси

зрозуміло, що вивчення особливостей формування суб’єкта осо�

бистісного саморозвитку неможливе поза контекстом його про�

фесійного становлення. Тим більше важливо викликати потребу

в постійному особистісному і професійному саморозвитку молоді

в умовах її професійної підготовки як запоруку професіоналізму

майбутньої фахової діяльності. 

На підставі проведеного аналізу літератури узагальнено класи�

фікацію основних груп компетентностей, а саме [3; 7]:

– соціальні компетентності, що пов’язані з оточенням, життям

суспільства, соціальною діяльністю особистості та репрезентова�

ною здатністю до співпраці, мобільністю в різних соціальних умо�

вах, соціальними й громадянськими цінностями та вміннями тощо;

– мотиваційні компетентності, що відбивають внутрішню моти�

вацію, інтереси й індивідуальний вибір особистості — винахідли�

вість, бажання змінити життя на краще, здатність до навчання;
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– функціональні компетентності, що пов’язані зі сферою знань,

умінням оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом.

Якщо брати до уваги основні групи компетентностей, яких

потребує сучасне життя, то саме саморозвиток й самоосвіта інте�

грують в собі різні сторони даного феномену, а також найбільш

тісно пов’язані з потребою та готовністю фахівця постійно навча�

тися як у професійній сфері, так і в особистісному суспільному

житті (С. Подмазін). І саме тому однією з головних компетенцій

майбутнього фахівця ми ставимо «компетентність саморозвитку».

Визначаються такі складові цього поняття [3]:

– когнітивна складова, що виступає як системоутворювальна,

адже йдеться про саморозвиток як особливий вид діяльності, що

формує свідоме пріоритетно�ціннісне ставлення до майбутньої

професії;

– особистісна складова, яка виконує формувальні функції; осно�

ву її складають  такі інтегральні характеристики, як самоактуаліза�

ція — вищий рівень мотивації, пов’язаний із процесами самореалі�

зації, самоздійснення та самосприйняття; усвідомлення на рівні

переконань, важливості самостійного здобуття, розширення та по�

глиблення знань про саморозвиток;

операційно#процесуальна складова, що пов’язана з удосконален�

ням умінь і навичок у сфері самопізнання, рефлексії, спрямованої

на саморозвиток, і особистісного впливу на цей процес.

Основні характеристики «компетентності саморозвитку» мо�

жуть виступати водночас критеріями оцінювання  сформованості

особистості [3]. Це знання про роль самоактуалізації й усвідомлен�

ня значущості особистої причетності до процесу самовдосконален�

ня інших учасників навчальної взаємодії; готовність до самоосвіти

та самовиховання; спроможність до самопізнання, саморефлексії

та самовиховання.

Зауважимо, що основні складові досліджуваного нами процесу

розумілися нами як  явища — рушійні сили цього процесу, що ви�

значають умови його формування. А це висуває певні вимоги до

змісту професійної підготовки майбутнього фахівця. Провідна тен�

денція модернізації освітнього процесу потребує переходу від знан�

нєвої до особистісної парадигми педагогічної діяльності. На нашу

думку, компетентнісно зорієнтований підхід до формування освіти

має стати концептуальним орієнтиром вищих шкіл.

Компетентнісно зорієнтований підхід у навчально�виховному

процесі ВНЗ — «це дієвий освітній інструмент розвитку особистос�
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ті, спрямований на активне та конструктивне входження людини

у сучасні суспільні процеси, досягнення високого рівня власної

самореалізації, життєвої компетентності та професійного успіху»

[4, с. 138]. 

Педагогічними та методичними основами процесу саморозвит�

ку, на нашу думку, є:

1. Утвердження думки про студента як суб’єкта навчально�ви�

ховного процесу та ідеї про вирішальну роль власної активності

в роботі над собою.

2. Відмова від авторитаризму в навчально�виховній діяльності.

3. Розуміння педагогами особистісної неповторності студента,

вивчення його індивідуальних інтересів, нахилів, здібностей.

4. Стимулювання особистості молодих людей до саморозвитку.

Це можливо за умови, коли зовнішні впливи і дії викликають у них

переживання внутрішніх суперечностей між досягнутим і необхід�

ним рівнем в оволодінні знаннями, практичними уміннями та на�

вичками, способами творчої діяльності і сприяють формуванню

відповідних потреб.

Виділяємо наступні способи створення педагогічних умов, за

яких у студентів виникає переживання внутрішніх суперечностей

і відбувається формування потребнісно�мотиваційної сфери.

У навчанні:
– новизна матеріалу, який вивчається;

– створення проблемно�пізнавальних ситуацій;

– використання прикладів і фактів;

– застосування евристично�пошукових та дослідницьких при�

йомів навчальної роботи;

– різноманітність методів оволодіння знаннями, практичними

уміннями та навичками;

– доцільний педагогічний контроль.

У системі позаурочної виховної роботи:
– висока змістовність виховної діяльності;

– різноманітність форм і постійне їх оновлення;

– опора на самостійність студентів;

– розширення соціально значущої діяльності і позауніверситет�

ських зв’язків;

– дискусійність заходів.

5. Сприяння розв’язанню внутрішніх суперечностей юнака і за�

доволенню його потреб. Коли це відбувається, особистість відчуває

емоційне піднесення, що стимулює діяльність самовдосконалення.
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В противному разі емоційне напруження набуває негативного

характеру, тонус діяльності значно знижується.

6. Створення гуманної, психологічно комфортної атмосфери

в первинному колективі, що стимулює прагнення юнака до само�

розвитку.

Отже, в умовах реалізації компетентнісного підходу до фахової

освіти у ВНЗ забезпечується актуалізація  компетентності саморо�

звитку студента: формується прагнення до безперервної освіти,

постійного самовдосконалення та саморозвитку.

Серед основних умов навчального простору сучасних ВНЗ, які

сприяють актуалізації феномену «компетентність саморозвитку»,
виділяємо такі, як: впровадження особистісно орієнтованого підходу,

який забезпечує реалізацію прогностичної функції через особистіс�

но орієнтований вплив та визначення індивідуальних навчальних

траєкторій для студентів; втілення діагностично�стимуляційних

засад у відповідні способи навчальної діяльності задля спонукання

внутрішніх ресурсів особистості, її  мотивації до саморозвитку й са�

мовдосконалення.

Наведені рекомендації розроблені з урахуванням психологічних

особливостей  феномену і можуть слугувати методичним орієнти�

ром у процесі розбудови взаємодії між викладачем та студентом.

В статье рассматриваются основные подходы к изучению феноме#
на саморазвития личности. Определяются факторы саморазвития
личности, анализируются пути обеспечения формирования компе#
тентности саморазвития личности в контексте профессионального
образования.

Ключевые слова: саморазвитие, самореализация, факторы само�

развития личности, компетентность саморазвития, компетент�

ностный подход.

The article reviews the main approaches to studying the phenomenon of
self#identity. Factors are determined self#identity, analyzed ways of ensuring
the competence of self#identity formation in the context of professional edu#
cation.

Key words: self�development, self�realization, self�development per�

sonality factors, self�competence, competence approach.
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УДК 159.9.07. 123 О. О. Ставицький,
кандидат психологічних наук, професор

СОЦІАЛЬНА РОЛЬ, НОЗОЛОГІЯ ІНВАЛІДНОСТІ
ТА ПРОЯВ ГАНДИКАПІЗМУ

У статті аналізуються фактори, що сприяють формуванню про#
явів гандикапізму. Зокрема розглядається вплив професійної діяльно#
сті, нозології інвалідності, рівня освіченості, статевої належності на
розвиток комплексу гандикапу та проявів гандикапності. 

Ключові слова: гандикап, гандикапізм, гандикапність, упередже�

ність, інвалідність, особа з обмеженими фізичними можливостями.

Постановка проблеми. Загострення проблеми, пов’язаної з люд�

ським здоров’ям, зумовлює низку фундаментальних досліджень,

які виокремлюються в галузі психології здоров’я та екологічної

психології, де стрижневими поняттями є здоровий спосіб життя,

екологічна свідомість, екологічна культура тощо. Слід зазначити,
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що проблеми здоров’я людей з особливими потребами в нашій кра�

їні мають певну специфіку внаслідок слабкої соціальної захищено�

сті осіб цієї групи. З огляду на це перед вітчизняними психологами

висувається низка проблем, результат розв’язання яких полягатиме

у поліпшенні умов життя інвалідів, розробленні психолого�педаго�

гічних програм їхнього розвитку [1]. 

У цьому контексті особливо актуальною є проблема ставлення

здорових людей до інвалідів, що переважно є негативним. Це зумо�

влюється поширенням явища гандикапізму як соціальної пробле�

ми та загостренням гандикапності як риси індивідуальної.

Законодавство у галузі прав інвалідів змінилося, відображаючи

відповідні зміни установок як у суспільстві, так і в окремих індиві�

дуумів, подібно до того, як це відбулося із законодавством у галузі

громадянських прав інших меншин. Прогрес медичної науки в хі�

рургії, біохімії, створенні штучних органів привів до збільшення

середньої тривалості життя інвалідів. Технологічні досягнення

надають таким особам змогу бути більш мобільними. Створення

нових протезів, часто з використанням комп’ютерних технологій,

зменшує залежність інвалідів від інших і підвищує їх інтеграцію

у суспільство. Визнано, що будинки і тротуари повинні бути вільні

від бар’єрів, а нові архітектурні стандарти забезпечують в’їзд і сво�

боду переміщення інвалідних колясок. Отже, інвалідів частіше

можна бачити в громадських місцях. Школи повинні надати всім

дітям, незалежно від ступеня інвалідизації, безкоштовні освітні

програми, які відповідають їх індивідуальним можливостям в об�

становці, що мінімально обмежує. Багато дітей, які раніше відвіду�

вали спеціалізовані навчальні заклади, тепер вчаться у загально�

освітніх школах. Усі діти�інваліди повинні по можливості вчитися

разом з їхніми здоровими однолітками. Інтеграція учнів з інвалідні�

стю в здорове середовище забезпечила можливість для більшості

дітей шкільного віку мати однокласників з розумовою відсталістю,

сенсорним дефіцитом, емоційними розладами або ортопедичними

дефектами. Функціонують численні групи допомоги й самодопо�

моги для інвалідів та їхніх родин. Поінформованість суспільства

про різні інвалідизуючі стани неухильно підвищується завдяки

зусиллям ЗМІ, що допомагають побачити, скільки завзятості й рі�

шучості докладають інваліди, аби жити повноцінним життям. Але

навіть попри те, що юридичні, медичні, технологічні й архітектур�

ні зміни підвищили ступінь інтеграції інвалідів у суспільство, саме

по собі зростання взаємодії автоматично не формує більше пози�
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тивних атитюдів і не веде до зниження негативних або стереотип�

них реакцій стосовно інвалідів [3]. 

Виходячи з цього, метою статті є аналіз впливу професійної діяль�

ності, нозології інвалідності, рівня освіченості, статевої належності

на розвиток комплексу гандикапу та проявів гандикапності. 

Теоретико=методологічними засадами дослідження є наукові

праці, що пов’язані з психічним розвитком та особливостями станов�

лення осіб з психофізичними вадами (Л. С. Виготський, Л. І. Бо�

жович, В. С. Мухіна, І. В. Дубровіна, М. І. Лісіна, Н. М. Толстих,

А. М. Прихожан, Г. О. Коряков); концепцією інтолерантності в її

соціальних і психологічних проявах (Г. Кнабе, В. А. Марченкова,

А. Г. Асмолов, Б. Е. Ріердон, І. Вартанова); концептуальними поло�

женнями С. Д. Максименка про те, що специфічні форми психіки

не дані людині від народження, а лише задані як суспільні зразки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Наразі хоча б теоретич�

но стала загальновизнаною ідея про необхідність використання

трудового, інтелектуального, творчого потенціалу всіх соціальних

груп населення, зокрема й людей з обмеженими фізичними можли�

востями. Але у значної частини суспільства і дотепер є наявним

упереджене ставлення до можливостей людей зі статусом інваліда.

Це, в свою чергу, робить самих інвалідів пасивними, байдужими до

власного суспільного статусу, змушеними шукати шляхи пристосу�

вання до життєвих ситуацій. А ці знайдені шляхи викликають

протест у суспільстві, що сприймає інвалідів як тягар [2]. 

У нашій країні інваліди викликають до себе широкий спектр

негативних емоцій та реакцій. Особливої ваги набувають такі з них,

як агресія, ігнорування, насмішки, звинувачення, осуд, відраза,

неприязнь, ненависть та ворожість.

Серед факторів, що впливають на формування і прояв гандикап�

ності, можна виділити професійну спрямованість, рівень освіти та

культури, вікові та гендерні особливості особистості, її соціальний

статус. Ступінь прояву гандикапних реакції залежить також від

типу інвалідності (вади сенсорики, фізичні та психічні вади, фізіо�

логічні та функціональні вади) та від того, чи є інвалідність вродже�

ною чи набутою.

Говорячи про залежність ступеня гандикапності від хвороби, що

спричинила інвалідність, слід виділити категорію людей, що здобу�

ли інвалідність через психічні розлади. Психічно хворі — це катего�

рія, яка найбільшою мірою підпадає під прояв гандикапізму. Це зумо�

влено насамперед реакціями страху, оскільки людина із вказаною
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хворобою може поводитись неадекватно, агресивно, а в окремих

випадках навіть становить реальну загрозу для оточуючих, особли�

во коли мова йде про шизофренію, манію переслідування тощо.

З острахом сприймаються й інші психічно хворі, які не несуть в со�

бі реальної загрози, мають довгі періоди ремісії та, блоковані меди�

каментозно чи психотерапевтично, можуть бути повноцінними

членами суспільства. Як тільки оточуючі дізнаються про поставле�

ний діагноз, людина автоматично переводиться в ранг ізольованої,

викликає відчуження і страх, а часто — презирство й осуд.

На сьогодні психічне захворювання все ще є стигмою, яка, за

великим рахунком, вилучає людину з активного суспільного життя.

В Україні рідко можна зустріти працевлаштовану психічно хвору

людину, значущим залишається питання гуманного ставлення до

даної категорії осіб. Натомість у Польщі це питання давно й успішно

вирішили з користю для обох сторін. Там стигма не є визначальною

у сприйманні психічно хворих. Найчастіше такі люди працюють

у невеликих фірмах і навіть мають кар’єрний ріст, виконуючи по�

сильну роботу, що відповідає специфіці їхнього стану [4]. 

Різке негативне ставлення виникає у більшості людей і стосовно

осіб, що здобули інвалідність внаслідок венеричних чи інших

інфекційних хвороб. Такі люди найбільшою мірою піддаються ізо�

ляції, викликають осуд, презирство та гидливість. Це зумовлено

страхом заразитись, який часто є ірраціональним, оскільки хворо�

ба є пролікованою та на даному етапі не передається.

Особливий острах викликає спілкування здорової людини з хво�

рим на СНІД. Особа намагається уникнути контактів та навіть не

перебувати з такою людиною в одному приміщенні. І хоча інфор�

мація про способи зараження ВІЛ/СНІДом та безпечність взаємо�

дії з дотриманням певних умов сьогодні є широко розповсюдже�

ною, такі хворі продовжують викликати страх та найбільшою мірою

піддаються остракізму.

Відрізняється також ступінь прояву гандикапних реакцій сто�

совно інвалідів залежно від того, як вона помічається та наскільки

є помітною. Звідси випливає закономірність: чим помітнішою є ва�

да, тим негативніше ставлення викликає інвалід та більшою мірою

піддається гандикапним проявам. Іноді людина з непомітними

вадами приховує свою інвалідність, займає активну соціальну

позицію та веде звичайний спосіб життя, не говорячи про трудно�

щі, які при цьому відчуває. Відповідно гандикапні реакції по відно�

шенню до неї не виникають. Але ситуація значно змінюється, якщо
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оточення людини дізнається про її інвалідність. Тепер людина

починає оцінюватись крізь призму інвалідності, увага звертається

на можливі труднощі у виконанні діяльності, їй приписуються

риси, які відповідають стереотипізованому образу інваліда, падає її

суспільна значущість в очах інших.

Одначе прояви гандикапізму стосовно людей з непомітними

вадами значно менші, ніж до інвалідів з фізичними вадами та вада�

ми сенсорики. Якщо в першому випадку людина може приховати

свою інвалідність та має практично рівні можливості порівняно зі

здоровими людьми, у другому випадку ми маємо справу з людьми

з суттєвими функціональними обмеженнями, які потребують ство�

рення спеціальних умов для наближення їх життя до рівня здорових

людей. Таким людям важко, а іноді практично неможливо адапту�

ватись у соціумі, розрахованому на здорову особистість. 

Відчуваючи неможливість інтеграції в здорове суспільство, такі

люди часто створюють власний мікросоціум, у який входять лише

інваліди з певними групами дефектів. Це відмежування відбуваєть�

ся вже з дитинства, коли інвалід вступає в спеціалізовану школу,

розраховану на роботу саме з цією категорією дітей. Не спілкую�

чись зі здоровими ровесниками за межами школи через їх небажан�

ня, неприйняття та негативне ставлення до інваліда, дитина опи�

няється в ізоляції від суспільства, замкненою в мікрогрупі таких, як

вона. Це поглиблює вже існуючу прірву між інвалідом та здорови�

ми людьми, який не набуває навичок взаємодії та спілкування

з ними, або ж просто виявляється неготовим витримувати ті обра�

зи та насмішки, які на нього сиплються. 

Не маючи змоги самореалізуватись у соціумі, людина з особли�

вими потребами може сформувати занижену самооцінку, відчуваю�

чи свою несхожість на інших, та виробити комплекс неповноцін�

ності — гандикап. 

Ця думка підтверджується дослідженнями Д. Штукатурової, яка

стверджує, що фізичний дефект, який перешкоджає нормальному

спілкуванню, гальмує засвоєння соціального досвіду. Особливе

місце в групі вторинних дефектів посідають особистісні реакції на

первинний дефект, що здебільшого виявляються в почутті власної

неповноцінності в разі соціального порівняння. Такі тенденції

перегукуються з теорією каузальної атрибуції, за якою привабливі

люди розглядаються соціумом як більш соціалізовані і такі, що

мають більше позитивних рис та властивостей порівняно з тими,

хто має гірший вигляд. З іншого боку, за теорією «самосправдного
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пророцтва», особи з особливими потребами, маючи постійне очіку�

вання знехтування та негативної оцінки з боку суспільства, пово�

дяться так, що наражаються на справжнє відторгнення [5]. 

В іншому випадку референтною групою для інваліда виступає

мікрогрупа інших людей з обмеженими можливостями. Порівнюю�

чи себе з особами, рівними йому, інвалід може зосередити увагу на

власних позитивних якостях, сильних сторонах та певних перевагах,

формуючи таким чином адекватну самооцінку та «Я�концепцію», де

основною характеристикою є не «Я�інвалід», а «Я�особистість». 

У даному контексті слід зазначити, що серед інвалідів є особи,

які використовують власну неповноцінність для пояснення всіх

своїх невдач і прикрощів у житті. Таким чином, усвідомлення влас�

ної інвалідності є захисним механізмом психіки, передумовою

якого стає екстернальний локус контролю. Такі люди підсвідомо не

прагнуть до зцілення, навіть якщо з’являється надія на нього. Бути

зціленим, позбутись статусу інваліда означає для такої людини

докорінні зміни власного життя, необхідність працювати, самому

заробляти на життя, не сподіваючись більше на підтримку держави.

Крім того, їй доведеться самій відповідати за своє життя, невдачі та

провали, без змоги пояснити їх негативним ставленням соціуму чи

несправедливістю долі. 

Однак варто зауважити, що більшість інвалідів прагнуть само�

стійно працювати, відповідати за своє життя, не сподіваючись на

підтримку держави, та часто досягають значних успіхів в обраній

сфері діяльності.

Вираженість гандикапних реакції залежить також від того, чи

є вада вродженою або набутою. У цьому контексті слід зазначити,

що вроджена інвалідність викликає більший ступіть неприйняття,

ніж набута. Це пов’язано з дією механізмів ідентифікації та емпатії.

Отже, людина буде більш прихильно оцінювати іншу особистість,

яка набула інвалідності через травму на виробництві, автомобільну

аварію тощо, та зовсім інакше буде сприймати людину, котра наро�

дилась інвалідом. Це відбувається тому, що в першому випадку

людина ідентифікує себе з інвалідом, розуміючи, що і вона могла

б опинитись на його місці, і відчуває до нього співпереживання та

співчуття. Гандикапні реакції тоді проявляються рідко. В противно�

му випадку людина не знаходить з інвалідом нічого спільного та

відчуває до нього негативні емоції.

Рівень освіти та культури впливає на вираженість гандикапнос�

ті. Чим нижчим є рівень освіченості, тим ширшими та глибшими

Розділ IІI Психолого!педагогічні аспекти розвитку



221

є прояви гандикапності, яка може набувати різних форм — від уник�

нення взаємодії до фізичної розправи.

Агресія, як прояв гандикапності, може бути вербальною та фі�

зичною. Вербальна агресія може мати широкий спектр прояву,

починаючи від недолугих коментарів щодо причин інвалідності та

закінчуючи образливими висловами із застосуванням ненорматив�

ної лексики, що використовується для опису поведінки інваліда та

його зовнішності. 

Крайнім проявом гандикапності є фізична агресія, яка може

виявлятися у формі побоїв, знущань тощо.

Заперечення специфічних потреб людини з обмеженими

можливостями та нерозуміння особливостей її життя, спричинених

інвалідністю, є проявом гандикапності, грунтованим на низькому

рівні культури та освіти. У даному разі здорова людина повідомляє

інваліду, що він такий, як усі, і, відповідно, створення для нього

спеціальних умов є недоречним, недоцільним та даремною тратою

коштів платників податків. А якщо він не може адаптуватися до

життя у здоровому суспільстві, то його місце дома.

Насміхання також є проявом гандикапності. Слід зазначити, що

така реакція виявляється не лише в дитячому віці, а спостерігаєть�

ся й серед певних категорій дорослих, які не в змозі зрозуміти, що

інвалід — це передусім особистість, така саме, як і інші, за винят�

ком певного, часто несуттєвого дефекту. Здивування та глузування

в таких людей викликає те, що інвалід має такі самі потреби й інте�

реси, як і здорова людина, та прагне їх реалізувати. 

Іншими проявами гандикапності, основаними на низькому

рівні культури, є звинувачення та осуд. Актуалізуються ці прояви

тоді, коли інвалід виявляє незадоволення своїм становищем в сус�

пільстві чи ставленням до нього оточуючих. Реакцією на це ганди�

капної особистості є проголошення інваліда дармоїдом, людиною,

що не приносить суспільству ніякої користі, живе за рахунок дер�

жави та має певні пільги. 

Іноді при обговоренні проблем інвалідів люди, яким властива

особливо виражена гандикапність, стверджують, що вони на місці

людини з обмеженими можливостями краще вчинили б суїцид, ніж

жили б з суттєвими дефектами. Таким чином, інвалід підсвідомо

засуджується за те, що він залишається живим та навіть прагне

поліпшити та налагодити своє життя. Більше того, людина з функ�

ціональними обмеженнями звинувачується у боягузливості, відсут�

ності сили волі для здійснення самогубства.
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Ще одним проявом гандикапності, що спостерігається в людей

з низьким рівнем культури, є відраза до інвалідів. Відраза зумовле�

на неестетичним виглядом людини з функціональними обмежен�

нями, її несхожістю на інших. Часто вроджені дефекти людини

пояснюються тим, що вона з сім’ї алкоголіків чи наркоманів, по�

боювання викликає можливість заразитись, навіть при відсутності

інфекційного джерела хвороби. 

Фактором, який зумовлює прояв гандикапності, є й професійна

спрямованість. Говорячи про залежність негативного ставлення до

інвалідів від професії, якою володіє особистість, можна припусти�

ти, що чим ближче за родом своєї діяльності особистість спілкуєть�

ся з інвалідом, тим меншою є вираженість гандикапної риси. Це

стосується лікарів, медичного персоналу, що працює в спеціалізо�

ваних закладах для інвалідів, вчителів та вихователів, які працюють

з дітьми з обмеженими можливостями. Це зумовлено, з одного

боку, гуманістичним спрямування цих професій загалом, оскільки

в їх основі лежить прагнення допомогти людині, зробити її життя

більш комфортним, вивести її на вищий рівень функціонування та

життєдіяльності. З іншого боку, низький рівень гандикапних про�

явів у представників таких професій зумовлений їх звиканням до

взаємодії з інвалідом, знанням проявів хвороби та специфіки їхньо�

го життя. У даному разі страх, тривога та ворожість, що є реакцією

на незвичний соціальний об’єкт, не виявляються та компенсують�

ся альтруїстичними установками.

Низький рівень гандикапності виявляється, на нашу думку,

також у представників небезпечних професій — таких як військо�

вий, міліціонер, пожежник тощо, але відносно лише набутих вад.

Це пов’язано з тим, що ці люди кожного дня ризикують своїм жит�

тям та здоров’ям і в будь�який момент самі можуть стати інваліда�

ми. Це передбачає дію механізмів емпатії та ідентифікації, завдяки

яким інша особа сприймається позитивно та не викликає неприяз�

ні чи відторгнення. Особливо це стосується людей, які безпосе�

редньо брали участь у військових діях та були свідками поранень,

хвороб та інвалідизації своїх товаришів.

Як вже зазначалося, рівень прояву гандикапності тісно пов’яза�

ний з освіченістю людини. Відповідно у людей з вищою освітою та

сформованою культурою негативне ставлення до інвалідів виявля�

тиметься меншою мірою, ніж у представників робітничого класу.

Гандикапність залежить також від вікових особливостей. Прослід�

ковуючи появу цієї риси в онтогенезі, слід зазначити, що дитина не
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народжується з її проявами. Гандикапність формується під впливом

виховання, референтної групи, суспільства загалом, засобів масової

інформації. Дитина наслідує взірці поведінки, отримані від близьких

їй людей, підсвідомо формуючи певне ставлення до різних соціаль�

них об’єктів. Отже, якщо дитина дошкільного віку розвивається та

виховується в сім’ї, де відсутні деструктивні поведінкові реакції, у неї,

скоріше за все, гандикапність розвиватись не буде. Формування цієї

риси відбувається тоді, коли дитина йде до школи та провідним пер�

цептивним механізмом стає соціальне порівняння. Саме тоді відбу�

вається актуалізація гандикапних реакцій, які не стримуються куль�

турними і етичними нормами, які в цьому віці ще недостатньо

сформовані. Наразі розвиток цієї риси буде або гальмуватись вихов�

ними впливами та формуванням гуманістичних цінностей, або ж роз�

виватиметься під впливом негативних взірців поведінки чи референт�

ної групи. Під час подальшого розвитку особистості у ставленні до

інвалідів зберігаються закріплені тенденції.

Варто проаналізувати також гендерний аспект явища гандикап�

ності. Ми припускаємо, що в жінок, порівняно з чоловіками, дана

риса виявляється менш яскраво. Це пов’язано з вищим рівнем

емпатії, здатності жінки краще зрозуміти й усвідомлювати почуття

оточуючих її людей, можливості співчувати та співпереживати їм.

Однак слід зауважити, що виділені нами чинники, які вплива�

ють на сформованість і рівень прояву гандикапності, певною мірою

є умовними та не можуть поширюватись на всіх представників пев�

них категорій населення, оскільки в основі формування ставлення до

оточуючих та до інвалідів в тому числі, лежать індивідуально�спе�

цифічні особливості особистості, які є неповторними й унікальними.

На завершення доцільно додати, що упередження здорової

частини населення стосовно інвалідів або дискомфорт у спілкуван�

ні з ними доступні модифікації за допомогою планованих втручань.

Із достатнім успіхом використовуються відвідування шкіл і різних

установ, зустрічі з людьми й виступи в ЗМІ про положення інвалі�

дів, групові дискусії, у яких аналізується динаміка забобонів і дії,

спрямовані на те, щоб проникнути у переживання інвалідів. Кон�

такт між інвалідами і здоровими людьми може ефективно підвищу�

вати позитивні атитюди, якщо обидві сторони мають рівний

соціально�економічний статус. Симуляції (уявлення себе інвалі�

дом) дає змогу відчути, що значить бути людиною з функціональ�

ними обмеженнями, і це також викликає позитивну динаміку ати�

тюдів [3].
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Висновки. У процесі опрацювання даної теми ми висунули й об�

ґрунтували такі припущення:

– чим помітнішою є вада, тим негативніше ставлення викликає

інвалід та більшою мірою він піддається гандикапним проявам;

– вроджена інвалідність викликає більший ступіть неприйнят�

тя, ніж набута;

– чим нижчим рівень освіченості, тим ширшими та глибшими

є прояви гандикапності;

– розвиток гандикапності залежить від виховних впливів і акту�

алізується у молодшому шкільному віці, коли провідним

у сприйнятті соціальних об’єктів стає механізм соціального

порівняння;

– жінки меншою мірою схильні до проявів гандикапності, ніж

чоловіки.

Перспективні напрями дослідження полягають в експерименталь�

ній перевірці висунутих положень та у розробленні психологічних

методів корекції проявів гандикапу та гандикапності.

В статье анализируются факторы, которые влияют на формиро#
вание проявлений гандикапизма. В частности рассматривается влия#
ние профессиональной деятельности нозологии инвалидности, уровня
образованности, половой принадлежности на развитие комплекса
гандикапа и проявлений гандикапности. 

Ключевые слова: гандикап, гандикапизм, гандикапность, преду�

бежденность, инвалидность, лица с ограниченными физическими

возможностями.

The article analyzes the factors that contribute to the formation handicaps
manifestations. Especially, it is considering the impact of professional activi#
ties, nosology of disability, level of enlightenment, sex belonging to the com#
plex development of handicap and manifestations of handicaps.

Key words: handicap, handicaps, handicapping, bias, disability, people

with disabilities.
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КРИТЕРІЇ ДІАГНОСТИКИ  
АФЕКТИВНИХ СТАНІВ ОСОБИСТОСТІ

У статті розкривається сутність поняття «афект», аналізуєть#
ся проблема емоційних розладів, висвітлюються основні причини та
наслідки виникнення афективних станів особистості.

Ключові слова: афект, афективні стани, афективна поведінка. 

Постановка проблеми Загальними недоліками наукових розро�

бок з даної проблеми є переважно апріорне визнання за цілою низ�

кою афективних станів їх суттєвого впливу на здатність особи усві�

домлювати свої дії та керувати ними, відсутність чітко виділених

критеріїв оцінювання афективних станів, плутанина у визначен�

нях, зокрема несформованість зручного для практичного застосу�

вання понятійного апарату, а також певні вади теоретичного осмис�

лення шляхів вирішення проблеми загалом. При цьому різні емоції

(їх поєднання) можуть впливати на вчинки, поведінку, діяльність

особи; ступінь цього впливу пов’язана з поєднаною дією різних

факторів, які включають в себе особливості особистості, кількісні

та динамічні характеристики емоційного переживання і які повин�

ні знаходити підтвердження конкретними фактичними даними

в даній ситуації.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найважливіша умова

виникнення афективної реакції — наявність конфліктної ситуації,

відчуття фізичної чи психічної перешкоди на шляху реалізації своїх

планів, намірів. Гостра психогенія може виявитись несподіваним,

сильним, суб’єктивно значущим подразником (раптовий напад,

грубе приниження честі, гідності та ділової репутації). Фактор рап�

товості, «надзвичайність» психогенії для особистості мають вирі�

шальне значення [2]. 

При тривалій психотравмуючій ситуації (стійкі неприязні сто�

сунки, тривалі систематичні приниження і знущання, багаторазове

повторення ситуацій, що спричинюють емоційне напруження)

гостра афективна реакція виникає в результаті поступового нагро�

мадження афективних переживань. Психічний стан таких осіб

характеризується зниженим настроєм, неврастенічною симптома�

тикою, появою домінуючих ідей, тісно пов’язаних із психотрав�

муючою ситуацією. До факторів, що спричинюють афективну

реакцію, належать перевтома, тривале безсоння, фізичне та психіч�

не виснаження [1].

Мета статті — визначити критерії діагностики  афективних ста�

нів особистості.

Виклад основного матеріалу Виникнення афективного стану

зумовлено взаємодією різних факторів, основними з яких є сила

подразника, особливості психотравмуючої ситуації (ситуації пси�

хоемоційного напруження), що передувала афекту (афективній

реакції) та існувала безпосередньо при її виникненні, особистісні

особливості індивіда та індивідуальна значущість подразника для

особистості як взагалі, так і безпосередньо в межах психологічної

ситуації його реалізації.

У межах поняття «афективний стан» наявними є психотичні

(патологічний афект) та непсихотичні розлади психічної діяльності

(афективна реакція, афект, у тому числі фізіологічний) у континуу�

мі: афективна реакція — афекти (простий, аномальний, фізіологіч�

ний) — афект патологічний.

Афективна реакція — непсихотичний психічний розлад, який

виникає у відповідь на дію подразника (зовнішнього або внутріш�

нього), може бути як короткочасним (хвилини), так і подовженим

(години); він проявляється емоційними, вегетативними, моторни�

ми порушеннями як в межах окремих симптомів, так і їх сукупніс�

тю. Такі реакції слід відрізняти від тривалих реакцій психотичного

рівня (депресивних, паранойяльних, параноїдних тощо). У виник�
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ненні і проявах афективних реакцій важливе місце займають особ�

ливості особистості в межах психічної норми або психічні розлади,

а саме специфічні розлади особистості. 

Афект простий — також, як і інші афекти, — є короткочасним

розладом психічної діяльності непсихотичного рівня, що виникає

раптово під впливом зовнішніх факторів, виявляється емоціями

гніву, страху, звуженням свідомості, руховим збудженням і діями,

спрямованими проти подразника [3]. Основними відмінностями

(які, до речі, свідчать про меншу вираженість (глибину) афективно�

го стану, є: а) збереженість здатності особою, що перенесла афек�

тивний стан, описати, ідентифікувати емоцію, яку вона зазнала

(пережила) на висоті афекту (тобто констатацію у себе на той час

емоції гніву, страху, злості, ненависті тощо); б) відсутність окресле�

ної третьої фази афективного стану, тобто відсутність вираженого

психофізичного виснаження.

Афект фізіологічний — короткочасний хворобливий розлад пси�

хічної діяльності непсихотичного рівня, що виникає раптово під

впливом зовнішніх факторів, виявляється недиференційованою

емоцією, звуженням свідомості, руховим збудженням і діями,

спрямованими проти подразника. Характерними ознаками фізіо�

логічного афекту є надзвичайність реакції особи, фазність перебі�

гу близька до патологічного афекту, раптовість виникнення (не�

сподіваність для суб’єкта), типові судинно�вегетативні вияви,

звуження свідомості з розладом цілісності сприймання, специфічні

зміни комунікативної функції, спрощення та відрив від ситуації,

невідповідність характеру і результату дій причині, що їх виклика�

ла, зв’язок дій і афективних переживань з психотравмуючим фак�

тором, раптовість виходу внаслідок психічного виснаження, част�

кова амнезія вчиненого. Відповідно до сучасних наукових

поглядів, фізіологічний афект відповідає критеріям психічного

розладу і значно ближчий до патологічного афекту, ніж до нор�

мальних емоційних реакцій. 

Афект аномальний — афективний стан, що виникає в особи

з наявним непсихотичним психічним розладом. Введення у науко�

вій літературі поняття  «аномальний афект» передбачало звуження

меж визначення фізіологічного афекту, із виключенням із нього

афективних реакцій, що характеризуються зміненими закономір�

ностями розвитку й аномальними механізмами перебігу залежно

від біологічного та психологічного «ґрунту», на якому виникає

афективна реакція. Тобто з урахуванням впливу непсихотичних
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психічних розладів — органічного ураження головного мозку,

розладу особистості тощо — на клініку та перебіг афективної реак�

ції, коли вона виникає в особи з таким розладом. За отриманими

нами даними, група «аномального афекту» за своїми клінічними

проявами наближалася до групи «фізіологічного афекту». 

Афект патологічний — короткочасний хворобливий розлад пси�

хіки (гострий афективний психоз), що виникає раптово під впли�

вом зовнішніх факторів і виявляється у глибокому затьмаренні сві�

домості, бурхливому руховому збудженні і діях, спрямованих проти

подразника та має певну фазність перебігу (підготовчу, вибухову та

заключну стадії афективного стану). Наявність в особи стану пато�

логічного афекту, тобто гострого психотичного розладу, який відне�

сено до виключних станів, виключає здатність особи усвідомлювати

свої дії та керувати ними. Перша фаза (підготовча) — особистісне

переосмислення стресової ситуації, виникнення і наростання емо�

ційного напруження. При гострій психогенії ця фаза може скоро�

чуватися до кількох секунд, що призводить до різкого прискорення

прояву патологічного афекту. Тривала психотравмуюча ситуація

поступово нарощує афективне напруження, на тлі якого незначна

стресова подія за механізмом «останньої краплі» може спричини�

тись до гострої афективної реакції.

На другій фазі патологічного афекту виникає короткочасний

психотичний стан, коли психотична симптоматика характеризу�

ється незавершеністю, невиразністю, відсутністю зв’язку між окре�

мими психопатологічними феноменами. Вона визначається, як

правило, короткочасними розладами сприйняття у вигляді гіпоаку�

зій (звуки віддаляються), гіперакузій (звуки сприймаються як дуже

голосні), ілюзорного сприйняття різних подразників. Окремі роз�

лади сприйняття можуть бути кваліфіковані як галюцинації. Крім

того, з’являються психосенсорні розлади: порушення схеми тіла

(голова стала великою, руки довгими), стан гострого страху, розгу�

бленості й маячні переживання, зміст яких може відбивати реальну

конфліктну ситуацію.

Подальше афективне напруження призводить до афективного

вибуху з проявами особливої жорстокості, агресії, що не відповіда�

ють за змістом і силою приводу, що спричинив їх, а також мотивам

і ціннісним установкам особистості. Про порушення свідомості

й патологічний характер афекту свідчать також надзвичайно різкий

перехід від інтенсивної рухової активності, що властива другій фазі,

до психомоторної загальмованості.
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Третя фаза (заключна) характеризується відсутністю будь�яких

реакцій на вчинене, відсутністю контакту, термінальним сном чи

хворобливою прострацією, що становить одну з форм оглушення.

При деяких патологіях може спостерігатися афективна в’язкість

(інертність, ригідність) у поєднанні зі схильністю до концентрації

насамперед на неприємних переживаннях. Афективна в’язкість

поєднується з афективною збудливістю. Афективна збудливість —

це схильність до надмірно легкого виникнення бурхливих емоцій�

них спалахів, неадекватних щодо їх причини. Вона виявляється

в нападах гніву, люті, запальності, які супроводжуються руховим

порушенням, необдуманими, інколи небезпечними діями. Афек�

тивна збудливість характерна для психопатії, неврозів, психопато�

подібного варіанта психоорганічного синдрому, епілепсії й астенії.

При психопатії збудливого типу, яка формується й при епілепсії,

афективна збудливість виявляється у сполученні з переважним по�

хмурим настроєм, жорстокістю та помстою.

Роздратованість є однією з форм прояву афективної збудливості.

Це схильність до легкого виникнення надмірних негативних емо�

ційних реакцій, що за своєю виразністю не відповідають силі

подразника. Дратівливість може бути властивістю патологічної

особистості (наприклад, при психопатії збудливого, астенічного,

мозаїчного типу) або в сукупності з іншими симптомами є ознакою

астенії різного генезису (черепно�мозкової травми, важких сома�

тичних захворювань). Дратівливість може бути й властивістю

дистимії. При низці патологій (шизофренії, патологічній пубертат�

ній кризі, епілепсії, деяких психопатіях) емоційні реакції стають

неадекватними в тій ситуації, в якій перебуває людина. У цих ви�

падках можуть спостерігатися аутизм, емоційна парадоксальність,

емоційна подвійність (амбівалентність).

Випадки, які характеризують емоційну парадоксальність, описа�

но й обговорено ще на початку XX ст. О. Ф. Лазурський пов’язував їх

з перевагою асоціацій за контрастом, характерним для душевнохво�

рих. Це прагнення завдати шкоду або заподіяти неприємність тим

істотам, яких людина особливо любить, і саме в ту хвилину, коли

вони найбільше дорогі. 

Усі прояви емоційної парадоксальності можна зарахувати до

двох груп. В одному разі це виникнення у хворого переживань,

неадекватних ситуації. Наприклад, про неприємну подію повідо�

мляють з усмішкою, а про радісну — зі слізьми. Така зміна дій спо�

стерігається при органічних ушкодженнях кори півкуль головного
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мозку. В іншому разі для емоційної парадоксальності характерне

ослаблення адекватних емоційних реакцій на важливі події при

одночасному посиленні реакції на незначні супутні події. Така

неадекватність пов’язується із психоестетичною пропорцією. Це

«копирсання у дрібницях» або «коли з мухи роблять слона». Емо�

ційні реакції при цьому важко передбачувані.

Проявом неадекватності вираження емоцій є гримаси. Під ними

розуміють перебільшені, швидкомінливі мімічні рухи. За своєю

експресивністю або емоційним наповненням гримаси не відповіда�

ють ситуації, внаслідок чого міміка дістає «дивне» забарвлення.

Парамімія — це невідповідність мімічних проявів емоційному

стану хворого. Виявляється як патологічне рухове порушення в мі�

мічних м’язах. При цьому може зберігатися певна довільність

мімічних виразів, їх односпрямованість у зовнішньому вираженні

певної емоції. Іншим виявом парамімії є дисонована міміка, коли

до процесу порушення з різною інтенсивністю залучаються окремі

групи мімічних м’язів, і при цьому втрачається їх скоординова�

ність, синергізм. Внаслідок цього спостерігається поєднання різ�

них, часто суперечливих один одному мімічних рухів. Наприклад,

радісні очі можуть поєднуватись із щільно стиснутим «злим» ротом

або, навпаки, переляканий допитливий погляд — з усмішкою.

Парамімія характерна для дефіцитарних станів при ендогенних

психозах і при органічних захворюваннях головного мозку. Вона

входить до кататонічного синдрому при ураженні підкіркових ядер.

Емоційна подвійність (амбівалентність) виявляється в тому, що

людина стосовно одно і того самого об’єкта відчуває різні емоції:

«робота смертельно набридла, треба б піти, але без неї буде нудно».

Амбівалентність типова для невротичної особистості. У своєму

крайньому вираженні емоційна подвійність свідчить про глибокий

ступінь розщеплення особистості.

При емоційній монотонності емоційні реакції позбавлені гнуч�

кості, природної залежності від зовнішніх і внутрішніх впливів.

Емоції одноманітні, мова суха, позбавлена мелодійності, образно�

сті, тональність голосу приглушена. Міміка бідна, жестикуляція

убога, однотипна. Емоційне огрубіння — це втрата тонких емоцій�

них диференціацій, тобто здатності визначати доречність тих чи

інших емоційно забарвлених реакцій. Людина втрачає властиві їй

раніше делікатність, тактовність, стриманість, вона стає настирли�

вою, хвалькуватою. У неї втрачається прихильність до близьких,

губиться інтерес до оточуючого. Емоційне огрубіння спостерігаєть�
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ся при органічних порушеннях, що знижують інтелект (алкоголізм,

наркоманія, патологічні вияви, старіння). Емоційній тупості,

холодності властива безсердечність, спустошеність. Емоційний ре�

пертуар особистості різко обмежений, у ньому немає реакцій, які

включають моральні, естетичні почуття.

Також відомі «псевдоафективні реакції» з імітацією зовнішнього

вираження афектів, які виникають у результаті розгальмовування

безумовного рефлексу. При патологічних афектах це виявляється

у виникненні маячних ідей, які пов’язані, як правило, з найінтим�

нішими сторонами особистості, тому викликають у неї живе до них

емоційне ставлення. Манія величі у прогресивних паралітиків,

марення, самозвинувачення в меланхоліків завдячують своїм похо�

дженням особливостям їхньої емоційної сфери. Патологічний

афект, для якого характерні похмурість, дратівливість, виявляється

в невдоволенні всім: у недоброзичливості, схильності до злості

й агресії («патологічна злостивість», ворожість до всього світу),

в брутальності, цинічності. В основі екстатичного афекту лежить

надзвичайна гострота пережитих емоцій з відтінком щастя, захвату,

замилування. Його супроводжує, як правило, дереалізація, і він

характерний для психозів, що мають перебіг із зворотно�почуттє�

вим маренням та онейроїдним потьмаренням свідомості. Може

виявлятися в психопатичних й акцентуйованих особистостей.

При диференціальній діагностиці патологічного і фізіологічного

афектів необхідно враховувати, що вони мають певні спільні озна�

ки, це, зокрема, короткочасність, гострота, яскравість виразності,

зв’язок із зовнішнім психотравмуючим приводом, три фази розвит�

ку; вибуховий характер у другій фазі, виснаження фізичних і пси�

хічних сил, а також часткова амнезія — у заключній. Проведене

дослідження дає можливість сформулювати загальні критерії афек�

тивних станів. Опишемо їх.

Загальні діагностичні критерії афективних станів — наявність

конфліктогенної ситуації, що виникає раптово (або на фоні довго�

тривалої конфліктогенної ситуації має місце дія додаткового інтен�

сивного подразника) та зачіпає найбільш індивідуально значимі

для особистості потреби (загроза життю, здоров’ю, самоповазі, со�

ціальному престижу тощо); розвиток афективного стану безпосе�

редньо після виникнення конфліктогенної ситуації; наявність емо�

ційних проявів у вигляді гніву, страху, розпачу, відчуттів ненависті,

образи, невдоволення, люті тощо; наявність вегетативних проявів

у вигляді почервоніння або збліднення обличчя, тремтіння рук,
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сухість у роті, перебої у роботі серця, відчуття нестачі повітря тощо;

наявність моторних проявів (рухове збудження різного ступеня

інтенсивності); розлад комунікативних (мовної, міміко�пантомі�

мічної тощо) функцій; тривалість: для афектів — до декількох хви�

лин, для афективної реакції — до декількох годин.

Загальні критерії виключення: а) будь�який інший тяжкий пси�

хічний розлад; б) гостра інтоксикація внаслідок вживання психоак�

тивних речовин.

Для діагностики окремих видів короткочасних афективних ста�

нів пропонуються відповідні кластери основних і додаткових діаг�

ностичних критеріїв. Впевнена діагностика якогось конкретного

різновиду афективного стану повинна спиратись на повний «набір»

основних діагностичних критеріїв. Додаткові ж діагностичні крите�

рії мають полегшити процес диференціальної діагностики.

Діагностичні критерії для окремих афективних станів:
Афективна реакція: а) відповідність загальним критеріям діагно�

стики афективних станів, б) відсутність чіткої фазності перебігу.

Простий афект. Основні діагностичні критерії:
1. Відповідність загальним діагностичним критеріям афектив�

них станів. 

2. Наявність ознак афективного звуження свідомості. 

3. Наявність часткової амнезії. 

4. Фазний перебіг (редукований), обов’язкова наявність 1�ї та

2�ї стадій — підготовчої та афективного вибуху. Можлива

присутність окремих елементів стадії виснаження. 

5. Здатність до самоопису (ідентифікації) емоційних проявів

(страх, гнів тощо), що мали місце у стадії афективного вибуху.

6. Наявність мовного контакту, який відображає конфліктну

ситуацію.

Додаткові діагностичні критерії:
1. Відповідність характеру домінуючої емоції подразнику, через

який виник афект. 

2. Можливість зміни знаряддя нанесення ушкоджень. 

3. Узгодженість ступеня емоційних проявів із об’єктивною зна�

чущістю подразника. 

4. На постафективній стадії — збереження вегетативних про�

явів. 

5. Можлива відсутність провини та каяття. 

6. Здатність до модифікування поведінки відповідно до обставин.
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Аномальний афект. Основні діагностичні критерії:
1. Відповідність загальним діагностичним критеріям афектив�

них станів. 

2. Наявність ознак афективного звуження свідомості. 

3. Наявність часткової амнезії. 

4. Фазний перебіг (редукований), обов’язкова наявність 1�ї та

2�ї стадій — підготовчої та афективного вибуху (тип «плато»).

Можлива присутність окремих елементів стадії виснаження. 

5. Здатність до самоопису (ідентифікації) емоційних проявів

(страх, гнів тощо), що мали місце у стадії афективного вибуху. 

6. Наявність психопатологічного «ґрунту». 

7. Наявність мовного контакту, який відображає конфліктну

ситуацію.

Додаткові діагностичні критерії:
1. Відповідність характеру домінуючої емоції подразнику, через

який виник афект. 

2. Узгодженість ступеня емоційних проявів із об’єктивною зна�

чущістю подразника. 

3. Змістовна єдність емоційних переживань на різних стадіях.

4. Здатність до модифікування поведінки відповідно до обставин.

5. Можлива відсутність провини та каяття.

Фізіологічний афект. Основні діагностичні критерії:
1. Відповідність загальним діагностичним критеріям афектив�

них станів. 

2. Наявність проявів афективного звуження свідомості з фраг�

ментарністю сприйняття оточуючого. 

3. Прояви дереалізації та (або) деперсоналізації. 

4. Неповнота, вибірковість спогадів щодо обставин скоєного,

пригадування лише окремих, найбільш значущих елементів

конфлікту. 

5. Чіткий фазний перебіг з обов’язковою наявністю всіх трьох

стадій: підготовчої, афективного вибуху та виснаження (піко�

вий тип). 

6. Об’єктивна раптовість, суб’єктивна мимовільність афектив�

ного вибуху. 

7. У стадії виснаження — надзвичайна втома, прострація, спус�

тошеність. 

8. Неможливість чіткого самоопису (ідентифікації) емоційних

проявів, що мали місце у стадії афективного вибуху. 
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Додаткові діагностичні критерії:
1. Відсутність відчуття провини та каяття. 

2. Обмеження, фрагментарність мовної продукції, яка втрачає

зв’язок з афектогенною ситуацією. 

3. Перевищення ступеня емоційних проявів порівняно з об’єк�

тивною значущістю подразника.

Патологічний афект. Основні діагностичні критерії:
1. Відповідність загальним діагностичним критеріям афектив�

них станів. 

2. Потьмарення свідомості (синдром сутінкового потьмарення

свідомості), повне дезорієнтування, спотворене сприйняття

оточуючого. 

3. Різке, надзвичайне психомоторне збудження із автоматизова�

ними, стереотипними діями.

4. Повна відсутність спогадів щодо скоєного. 

5. Уривчасті галюцинаторні та маячні розлади. 

6. Чіткий фазний перебіг з обов’язковою наявністю усіх трьох

стадій (підготовчої, афективного вибуху та виснаження). 

7. Раптовість афективного вибуху. 

8. У стадії виснаження — глибокий сон із наступною розгубленістю.

Додаткові діагностичні критерії:
1. Відсутність реагування на зміни обставин і оточення. 

2. Відсутність відчуття провини або каяття. 

3. Повна відсутність мовної продукції, або окремі звуки, вигуки,

які можуть відображати хворобливий розлад свідомості.

Висновки. Таким чином, дослідження короткочасних афектив�

них станів передбачає наявність певного обягу і алгоритму оціню�

вання фактичних даних щодо психічної діяльності та поведінки

особи до, на період та безпосередньо після події афектогенної ситуа�

ції з подальшим зіставленням виявлених ознак афективного стану із

запропонованими стандартами. Наведені методичні підходи та уні�

фіковані діагностичні критерії дають змогу оптимізувати діагности�

ку афективних станів. А накопичення відповідних спостережень

нададуть можливість подальшого їх уточнення й удосконалення.

В статье раскрывается сущность понятия «аффект», анализирует#
ся проблема эмоциональных расстройств, освещаются основные причи#
ны и последствия возникновения аффективных состояний личности.

Ключевые слова: аффект, аффективные состояния, аффективное

поведение.
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The article reveals the essence of the concept of «affect», analyzed the
problem of emotional disorders, highlights the main causes and consequences
of affective states of individuals.

Key words: affect, affective states, affective behavior.
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АДАПТАЦІЯ — ПРОЦЕС
ЧИ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕСУ?

Пропонується нестандартний погляд на класифікацію та механізм
виникнення адаптації. 

Ключові слова: фізіологічна, поведінкова та інтрапсихічна адап�

тація, тактика, морфологічна адаптація, стратегія виживання. 

Адаптація — одна з найважливіших проблем біології, медицини,

психології, соціології, філософії. З її допомогою реалізується регу�

ляція гомеостазу, психічної рівноваги, управління емоціями, люди�

на навчається керування машинами і механізмами, отримує нави�

чки входження до соціуму іншої країни, іншої культури, людей

іншої раси, релігії, статі, віку, до клімату  тощо.

Мета роботи — аналіз механізмів виникнення біологічної і со�

ціальної адаптивності у їх взаємодії для досягнення здорового спо�

собу життя та успішної практичної діяльності.
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Явище адаптації відоме з часів універсального грецького мисли�

теля Арістотеля (388–322 рр.до н.е.). Особливо часто термін стає

вживаним з настанням епохи Відродження (видатні біологи Ж. Ла�

марк, Ч. Дарвін [6], філософ Е. Кант [7] та ін.). В другій половині

минулого століття виходять спеціальні монографії по розгляду цьо�

го питання [10, 13 та ін.].

Ще і сьогодні існує проблема у визначенні самого явища адапта�

ції. Одні автори розглядають адаптацію як результат процесу адап�

тування, інші — як сам  процес адаптування.

Біологи вважають, що вирішальним показником, критерієм

адаптованості виду є його виживання і здатність давати потомство.

Тобто, здатний вижити і дати потомство лише уже адаптований

організм, в силу того, що така його природа. З іншого боку сам про�

цес виживання у довкіллі реалізується завдяки адаптуванню, завдя�

ки активності індивіда, умінню віднайти власне місце в біоценозі,

перемогти в конкурентній боротьбі. Мається на увазі, що  це стан

організму, який виникає в процесі реалізації певного  адаптування.

Лише тоді тварина виживе і дасть потомство, коли вона зможе,

здатна адаптуватись, «проявить ініціативу», виявиться лідером. На�

приклад, самка кицька народила 5 дитинчат. Кожне із них матиме

різну здатність до адаптування (у кожного власні фізіологічні пара�

метри і поведінка), проте в усіх дитинчат вона буде реалізована

в межах норми реагування даного виду і буде між собою дещо схо�

жою. І лише при зміні в генотипі (при виникненні  мутації) особи�

на матиме або більшу або меншу здатність до адаптування. По суті

генотип надає матеріал, пропонує для природного добору матеріал,

і в результаті цього нові види тварин виникають шляхом дивергент�

ної адаптації. Тобто природний добір дає добро адекватним в даній

ситуації організмам, здатним до конкурентної боротьби за сфери

впливу та таким, що використовують цю здатність у конкурентній

боротьбі. Адаптація — результат дії природного добору, конкурен�

ції. Адаптування — процес взаємодії організму і факторів довкілля,

в т.ч. і взаємодії різних організмів між собою.

Яким засобом: чи уже були адекватні, чи, навпаки, проявили

зусилля,  кмітливість і стали такими, чи їм повезло, нарешті, в цій

ситуації і завдяки везінню вони вижили і дали потомство?

На наш погляд, це нагадує ситуацію, яка довгий час була пред�

метом обговорення морфологами і фізіологами. Що перше, що

провідне, що визначальне — структура для виконання певної функ�

ції, чи функція творить певний орган? Наприклад, серце має прин�

цип побудови насоса, який здатний перекачувати рідину (кров).
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В ньому, як і у штучно створеному людиною насосі, повинні бути

клапани, для запобігання зворотного току рідини, в типовому насо�

сі система нагнітання, а у серці скорочувальна тканина (м’яз), що

нагнітає рідину і т.п. Отже, процес (функція) чи результат (струк�

тура, морфологія). Відомо, що усяка морфологія функціональна

і в організмі не знайти структури без функції (бездіяльного органа).

Разом з тим, функція можлива лише при наявності певної структу�

ри для її реалізації. Ці явища взаємодіючі, взаємопов’язані.

До постійно діючих факторів адаптування виду (гравітація, світ�

ло, температура, вологість, низький порційний тиск кисню в гірсь�

кій місцевості) належать до факторів, що викликають мутації, ті

через певний час відбираються природним добором і це стає над�

банням фенотипу. Цей процес, звичайно, довготривалий. Його

можна розглядати як стратегію виду. До мінливих факторів вид

адаптується щомиті заново, не виходячи за рамки норми реагуван�

ня (в живому відсутня стабільна норма, а є норма реагування,

наприклад температура тіла змінюється протягом доби часто але не

виходячи за цю норму реагування). Цей процес активний з боку

організму,  реалізується досить швидко, і його можна назвати так�

тикою виду. В даному випадку особина адаптується або зміною

функції або, дещо повільніше, зміною поведінки. Остання реалізу�

ється не сама по собі, а завдяки зміні функціональних параметрів.

Вважають, що при цьому провідним є поведінка.

У стабільних умовах (риби великих океанічних глибин, печерні

тварини, підземно живучі, ті, що живуть постійно високо в горах,

і т.п.) діапазон норми реагування  тварин менший, у них існує вузь�

ка спеціалізація до незмінних умов. Інша картина у тварин, що

мешкають в мінливих умовах, коли норма може зсуватись до вижи�

вання як в холодному середовищі, так і в досить жаркому, сухому.

По суті такий організм поліфункціональний, мало спеціалізова�

ний, це ніби кілька організмів в одному.

Узагалі жорстка адаптація організму невигідна, бо звужує його

можливості до виживання при зміні умов існування, широкий діапа�

зон норми реагування теж невигідний, бо організм стає ніби багатьма

організмами одночасно, в якому властивості білків, ферментів по�

винні бути кожного разу різні, тобто буде зайве витрачання енергії.

Біологи частіше всього поділяють адаптацію на фізіологічну і пове�

дінкову та морфофункціональну. Ми поділяємо так: фізіологічна, яка

здійснюється в організмі постійно, в більшості випадків без участі

свідомості (робота внутрішніх органів під час  сну). При цьому морфо�

логія незмінна або повертається в попередній стан після деякої зміни.
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(наприклад: акомодація ока до світла). Поведінкова  адаптація також

протікає без зміни морфології, в основі її фізіологія (наприклад: полю�

вання хижака на жертву;  хижак доганяє, жертва втікає). Генетична —

зміна морфології здійснюється слідом за мутаційним процесом.

Адаптація до холоду може бути реалізована у тварин появою

більш густого шерстного покриву тіла, або за рахунок більш товсто�

го прошарку жиру під шкірою, або за рахунок збільшення розмірів

тіла, і тоді на одиницю маси тіла буде припадати менша площа,

через яку  може випромінюватись тепло тіла або комплекс усіх цих

фенотипічних змін організму. Тобто генотип змінюється  невизна�

чено, організм при цьому буде пасивним, генотип пропонує різні

варіанти захисту від втрати тепла організмом, а який варіант у даній

ситуації буде адекватним — покаже змагання за збереження енергії.

Бактерії адаптуються до антибіотиків шляхом виникнення мута�

цій. Чим простіша організація, тим з більшою вірогідністю можна

стверджувати, що організм адаптується на молекулярному рівні

(біохімічно), в т.ч. піддається мутації.

Організм — взаємодія двох процесів: адаптування і адаптова�

ності. Адаптування здійснюється шляхом зміни фізіології, поведін�

ки та мутацій. Адаптивність — стан організму, що є результатом

успішного адаптування.

При цьому інтегративні процеси здійснюються на різних рівнях:

молекулярному, клітинному, органному, системному, організмен�

ному. Поведінка здійснюється на базі фізіології, міжсистемної інте�

грації: кровоносна система тісно пов’язана з дихальною, виділь�

ною, травною, ендокринною. Поведінка вимагає зміни функцій.

Без фізіології поведінка не може бути реалізована. Тобто ці два рівні

адаптування тісно пов’язані між собою. Поведінкова може здій�

снюватись свідомо, фізіологічна — це комплекс безумовних

рефлексів, тобто здійснюється поза свідомістю. Поведінкова має

зовнішнє спрямування, фізіологія — це гомеостаз. Організм як

єдине ціле адаптується до довкілля та до соціуму.

Фізіологічне та поведінкове адаптування не завжди завершується

адаптивним станом, тобто не завжди орган чи система  виходять за рамки

норми реагування. Тимчасово це можливо (загар влітку), проте це при�

клад модифікації, знову ж в межах норми реагування. І лише при вини�

кненні мутації без попереднього адаптування фізіологічного чи поведін�

кового виникає нова норма реагування (чорношкірість, наприклад).

У соціальній сфері швидше адаптується суб’єкт в силу власної

компетентності, інтелектуального розвитку, темпераменту, умінню

бути ініціативним.
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Найбільш мінлива взаємодія (коадаптація) організмів в системі

«людина�людина». Наприклад, мовне вербальне спілкування. При

цьому кожен суб’єкт системи повинен враховувати і пристосовуватись

до іншого суб’єкта  через прямі і зворотні зв’язки, враховувати гучність

голосу, тембр, виразність, міміку, жести, темперамент (з холериком роз�

мову ведуть дещо інакше, наприклад, ніж з меланхоліком), суть інфор�

мації (приємна, неприємна), який співрозмовник (знайомий, незна�

йомий, іноземець), враховуючи вік, стать, расу, віросповідання і тощо.

Соціальна адаптивність. В Японії траурний колір білий, в Євро�

пі — чорний. Іммігранту�європейцю в Японії потрібен певний час,

щоб на базі прямих і зворотних зв’язків, методу спроб і помилок

успішно освоїти нові правила гри. В цих випадках маємо справу із

соціальною адаптацією. В Китаї слід навчитися їсти паличками.

У соціумі інтеграцію здійснює потік інформації між окремими

суб’єктами чи групами.

Адаптація  в соціальній сфері починається зі знання мови сере�

довища, до якого збирається адаптуватись суб’єкт.  Мова потрібна

для з’ясування стосунків, спілкування, задоволення побутових

і виробничих потреб, розуміння інформації, культури країни, через

мову передається досвід, отримуються знання, складаються стосун�

ки в колективі, виявляється поведінка, психологія, рівень компе�

тентності в професійній діяльності, характер людини (відомий ви�

слів  древніх «Говори, і я скажу хто ти»).
Інформація із зовнішнього середовища, що поступає через будь�

який канал зв’язку в ЦНС (через органи чуттів), кодується в мовно�

му центрі і після цього виробляється форма поведінки.

У психологічній літературі при розгляді проблем адаптації лю�

дини виділяють три рівні: фізіологічний, психологічний і соціаль�

ний, які перебувають у тісному взаємозв’язку і взаємозалежності.

Адаптація пов’язана з функціональним станом організму, який

є характеристикою рівня функціонування систем організму в пев�

ний період часу [3]. Адаптація розуміється як динамічний стан

системи, безпосередній процес пристосування до умов зовнішнього

середовища, з одного боку, а з іншого — властивість будь�якого жи�

вого організму, що забезпечує йому стійкість у мінливих умовах [2]. 

У прикладних галузях психології забезпеченню адаптації індивіда

до середовища та подоланню його дезадаптації приділяється чимало

уваги. Однак при розгляді теоретичних проблем, особливо актуаль�

них у психології особистості, адаптації або надають переважно вузь�

кого значення, як зазначає Г. О. Бал  (наприклад, розглядаючи її як
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першу фазу особистісного становлення індивіда, що вступає у віднос�

но стабільну соціальну спільність, або навіть ставлять під сумнів уяв�

лення про пристосувальну функцію психічного та особистості.

При розгляді адаптації з позицій системного підходу головним

є універсальний характер тенденції до встановлення рівноваги між

компонентами реальних систем. Тенденція до досягнення рівнова�

ги, у якій знаходить один із проявів закон про своєрідність буття,

має місце на всіх рівнях розвитку матерії, охоплює всі форми її руху,

від фізичної до соціальної. В міру ускладнення матеріальних систем

тенденція до рівноваги все більшою мірою реалізується за допомо�

гою розгортання та розв’язання внутрішніх протиріч системи,

неминучі також порушення її рівноваги під дією зовнішніх впливів,

а також у результаті виникнення в ній самій, у процесі її функціо�

нування й розвитку нових внутрішніх протиріч.

Важливий внесок у розробку широкого поняття адаптації вніс

Ж. Піаже. Відповідно до його концепції, адаптація — і в біології,

і в психології — розглядається як єдність протилежно спрямованих

процесів: акомодації й асиміляції. Перший з них (його, по суті, поз�

начають терміном «адаптація», вживаючи останній у більш розпов�

сюдженому, вузькому змісті) забезпечує модифікацію функціонуван�

ня організму або дій суб’єкта у відповідності із властивостями

середовища. Другий процес змінює ті або інші компоненти цього

середовища, переробляючи їх відповідно до структури організму або

включаючи в схеми поведінки суб’єкта. Зазначені процеси тісно

пов’язані між собою і опосередковують один одного (що не виключає

в кожному конкретному випадку провідної ролі якого�небудь із них). 

Розглядаючи застосування поняття адаптації в психології, під�

креслимо два моменти. Перший — це взаємозумовленість зазначе�

них напрямків, опосередкування ними один одного. Наприклад,

процес сприйняття організується сформованими раніше перцеп�

тивними схемами, у функціонуванні яких знаходить вираження

(скористаємося терміном Ж. Піаже) асиміляційна активність су�

б’єкта. Разом з тим за своїм основним змістом цей процес є акомо�

даційним: перцептивна схема доповнюється (а при необхідності

й перебудовується) у такому напрямку, щоб забезпечити адекватне

відбиття сприйманого об’єкта, тобто своєрідне пристосування до

нього. Але при цьому ми «не можемо модифікувати схему, поки

вона не використовується». У свою чергу, адекватність сприйняття

(тобто успішність акомодаційного процесу) є передумовою успіху

в практичній зміні сприйнятого об’єкта. Тут знову проявляється

асиміляційна активність, але вже на новому рівні.
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Другий момент — це залежність характеру адаптаційних проце�

сів від стадії онтогенезу. На його ранніх етапах «психічні особливо�

сті і якості виникають шляхом пристосування дитини до вимог нав�

колишнього середовища. Але, виникши таким чином, вони потім

здобувають самостійне значення і в порядку зворотного впливу

починають визначати наступний розвиток». 

Формується свідома регуляція поведінки: усвідомлені цілі знач�

ною мірою контролюють і спрямовують акомодаційну і асиміля�

ційну активність суб’єкта, що розвивається. На досить високому

рівні особистісного розвитку остання знаходить вираження в тому,

що суб’єкт «з істоти, яка засвоює накопичий людством соціальний

досвід, перетворюється на творця цього досвіду...».

Середовище, у якому здійснюється адаптація індивіда. Уже на

біологічному рівні «те, що є для організму його середовищем, і те,

чим це середовище виступає для нього, залежить від природи дано�

го організму». 

Про залежність середовища від індивіда можна говорити, по�пер�

ше, в об’єктивному змісті. Важливим напрямком активності суб’єк�

та є пошук для себе такого середовища, яке б щонайкраще гармоні�

ювало з його індивідуальними властивостями. Разом з тим суб’єкт,

здійснюючи асиміляцію, змінює об’єктивні властивості свого ото�

чення, причому обсяг і суспільна значущість цієї перетворюючої

активності в цілому зростають у міру розвитку його особистості.

По�друге, можна розглядати залежність середовища від індивіда

в суб’єктивному змісті, цікавлячись тим, як індивід сприймає середо�

вище і взаємодіє з ним. Характеристики середовища, розглянутого сто�

совно деякого суб’єкта, визначаються співвідношенням об’єктивних

властивостей оточення цього суб’єкта із властивою йому системою

особистісних смислів, так що зміна останніх змінює психологічне сере�

довище не менше, ніж зміна об’єктивних властивостей оточення.

Чим вищий рівень особистісного розвитку суб’єкта, тим біль�

шою мірою середовище, на яке він фактично орієнтується у своїй

поведінці, виходить за рамки його безпосереднього оточення. При

цьому воно розширюється «не лише територіально, але й у часі та

за змістом». Суб’єкт, «освоюючи свою родову людську сутність

у формах культури, стає культурно�історичним суб’єктом.

Таким чином, відділити соціальну адаптацію від біологічної

практично неможливо. По�перше, в основі їх один і той же прин�

цип — наявність прямих і зворотних зв’язків. По�друге, поведінка —

чи то фізична, чи інтелектуальна діяльність вимагають і зміни фун�

кції, і зміни поведінки.
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При читанні, думанні, вивченні картини чи перегляді кінокартини,

слуханні музики фізіологія, звичайно, невід’ємна, проте вона служить

ніби фоном. При поведінці фізіологія присутня в повній мірі. Людина

розучує пісню, яку почула по радіо, наприклад, вона кожен раз порів�

нює власне виконання пісні з тією мелодією, яку почула і  запам’ятала.

При народженні дитини їй закарбовується перша особина,

з якою вона контактує (імпринтинг), і це є програма поведінки,

акцептор дії. З даною програмою надалі дитина буде порівнювати

маму з іншими  людьми (вигляд обличчя мами, запах перш за все

молока, звук голосу тощо). Особина адаптується до соціуму, спо�

чатку накопичуючи інформацію (набуваючи комплекс умовних

рефлексів, виробляючи динамічний стереотип) надалі вона усе бу�

де порівнювати з цією інформацією.

Біосоціальна адаптація. В основі — ті ж прямі та зворотні зв’язки.

Надходить команда центру на виконання певної дії периферією —

при виконанні команди виникає помилка — відповідно в зворотно�

му напрямі з периферії до центру надходить сигнал про відхилення

від програми, а далі від центру посилається новий сигнал на виправ�

лення  попередньої дії і досягнення адекватного виконання, дося�

гнення запланованого результату. 

Біосоціальна адаптивність — це комплекс фізіологічної, пове�

дінкової та соціальної адаптивності.

Якщо універсальним критерієм біологічної адаптивності біль�

шість біологів вважають явище виживання і залишення потомства,

то критерієм успішної соціальної адаптивності є, очевидно, відчуття

здоров’я, задоволення від досягнення мети, відчуття щастя, тощо.

Отже,  категорія адаптації (якщо вона трактується широко  як

єдність процесів акомодації та асиміляції — і якщо враховується

залежність середовища від індивіда, в об’єктивному і суб’єктивно�

му розумінні) може бути успішно застосована для характеристики

активності суб’єктів, що перебувають на різних, у тому числі висо�

ких рівнях особистісного розвитку; в живому організмі існує ком�

плекс адаптивних реакцій; чим нижчий рівень організації, тим про�

стіші регуляторні механізми (бактерії адаптуються в основному на

молекулярному рівні шляхом виникнення мутацій). 

Найскладніші механізми адаптації в соціальній сфері, де адаптація

виступає одним із важливих аспектів соціалізації індивіда, передумо�

вою інтерналізації соціальних норм, цінностей, установок конкрет�

ного колективу, групи (функція соціалізації). На наш погляд, доціль�

но називати це не соціальною, а біосоціальною адаптацією.

Розділ IІI Психолого!педагогічні аспекти розвитку
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Предлагается нестандартный взгляд на классификацию и меха#
низм возникновения адаптации.

Ключевые слова: физиологическая, поведенческая и интрапсихиче�

ская адаптация, тактика, морфологическая адаптация, стратегия вы�

живания.

This paper presents non#standard view of classification and mechanisms
of adaptation emergence.

Key words: Physiological adaptation, behavioral adaptation, intra�phys�

iological adaptation — adaptation tactics, morphological adaptation —

survical strategy.
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