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ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ  

У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ РЕГІОНІ 

 
Чайковський Михайло Євгенійович 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

ректор ХІСТ Університету «Україна» 

 

Ідея впровадження інклюзивного навчання в закладах освіти 

стала незворотною реальністю, що підкреслюється недавно 

визначеною на законодавчому рівні необхідністю “створення 

оптимальних умов для повноцінного розвитку та навчання осіб з 

особливими потребами, надання їм широкого спектру соціально-

психологічних та медичних послуг, упровадження моделі 

інклюзивного навчання для успішної подальшої соціалізації та 

інтеграції в суспільство” [1] та затвердженою МОН України 

Концепцією розвитку інклюзивної освіти [2] мета якої полягає у 

розробці оптимальних шляхів і засобів впровадження 

інклюзивного навчання, формуванні нової філософії суспільства 

щодо позитивного ставлення до дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку. 

Основними завданнями “Концепції…” передбачається 

запровадження інноваційних освітніх технологій та надання 

спеціальних освітніх послуг дітям з особливими потребами, 

формування для них освітньо-розвивального середовища, 

впровадження інклюзивної моделі навчання, удосконалення 

системи підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів для 

роботи в умовах інклюзивного навчання та залучення батьків до 

участі в навчально-реабілітаційному процесі. Важливо 



 

 14 

відзначити, що серед принципів розвитку інклюзивної освіти в 

“Концепції…” наголошено на необхідності забезпечення 

наступності між рівнями освіти: рання допомога – дошкільна 

освіта – загальна середня освіта та здійснення особистісне-

орієнтованої навчально-виховної роботи. 

Відтак, існує достатня аргументація для проведення 

досліджень, спрямованих на розв’язання існуючої 

невідповідності зростання запитів органів влади, педагогічної 

теорії і практики щодо розробки ефективних моделей соціально-

педагогічної роботи з дітьми і молоддю з особливими потребами 

недостатній методологічній і методико-технологічній 

розробленості системи інклюзивного навчання. Зокрема, сучасні 

загальноосвітні школи і вищі навчальні заклади потребують 

розробки прогностичних моделей інноваційного розвитку 

освіти, що пов’язано зі зростанням вимог до якісної діяльності 

педагогічних колективів в інтегрованих та інклюзивних закладах 

освіти. 

Дотримуючись, затверджених останнім часом в Україні, 

нормативно-правових документів стосовно освіти дітей з 

особливими потребами [2, 3] Хмельницький інститут соціальних 

технологій Університету «Україна» взяв участь в реалізації 

“Регіональної Програми діяльності щодо запровадження 

інклюзивного навчання в Хмельницькому регіоні та проведенні 

науково-експериментального дослідження “Створення 

оптимальних умов для соціальної адаптації та інтеграції в 

суспільство дітей з особливими освітніми потребами шляхом їх 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах” з метою 

розробки та реалізації механізму інтеграції дітей з особливими 

освітніми потребами в загальноосвітні навчальні заклади та 

створення регіональної моделі інклюзивної школи. 

Особливістю нашого дослідження є те, що, моделювання 

соціально-педагогічної роботи в закладах освіти відбувається на 

етапі трансформації інтегрованого навчання в інклюзивне. Це 

вимагає спрямування зусиль на отримання суб’єктами 

освітнього простору навиків виконання нових ролей і функцій в 

процесі професійної діяльності, досвіду адаптації навчальних 
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матеріалів і методики їх викладення з урахуванням 

індивідуальних можливостей сприйняття і засвоєння знань 

учнями/студентами з особливими потребами, налагодження 

співпраці різнорівневих закладів освіти інклюзивної орієнтації в 

питаннях забезпечення наступності і безперервності навчально-

виховного і реабілітаційного процесу. 

Для досягнення належної готовності ЗОШ до трансформації 

інтегрованого навчання в інклюзивне навчання ми розробили і 

використали в дослідженні модель соціально-педагогічної 

роботи з учнями з особливими потребами в ЗОШ інклюзивної 

орієнтації. 

Запропонована модель демонструє індивідуальну траєкторію 

розвитку учня з особливими потребами в процесі навчання і 

виховання з послідовним проходженням адаптації, інтеграції, 

соціалізації та розвитку за умови раціонального застосування 

цілеспрямованих технологій і методів соціально-педагогічної 

роботи. 

Перспективним напрямом діяльності інституту та 

інтегрованих ЗОШ інклюзивної орієнтації м. Хмельницького 

визначено налагодження ефективного функціонування 

створеного інклюзивного освітнього простору: ЗОШ-ВНЗ, як 

системи постійних соціальних контактів і конструктивної 

співпраці педагогічних колективів різнорівневих закладів освіти 

для забезпечення наступності і безперервності навчально-

виховного і реабілітаційного процесу та здобуття повноцінної 

освіти і соціалізації учнівської і студентської молоді з 

особливими потребами. 
 

Література: 

1. Про рекомендації парламентських слухань на тему 

“Запровадження 12-річної загальної середньої освіти в Україні: 

проблеми та шляхи їх подолання» / Постанова Верховної Ради 

України № 2441 - VI, 06. 07. 2010 [Електронний ресурс] : Режим 

доступу. – 

http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=49808 

2. Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання 

/ Наказ міністерства освіти і науки України від 01.10 2010 № 912. 
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3. Про затвердження Плану дій щодо запровадження 
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 

 
Войціх Інна Володимирівна 

кафедра психології ХІСТ Університету «Україна» 

 

Нові концептуальні засади суспільного облаштування, як 

зазначено в Декларації ООН про соціальний розвиток, 

полягають у здатності сучасного суспільства розвиватися на 

основі толерантності, терпимості, засудження дискримінації, 

поваги до людського розмаїття, рівності можливостей, 

солідарності та безпеки. Ці підходи зумовлені визначенням 

головної мети соціального розвитку – створення „суспільства 

для всіх", що забезпечує захист та повну інтеграцію в соціум 

усіх верств населення, в тому числі й осіб з обмеженими 

можливостями здоров'я. В основу такої інтеграції покладено 

концепцію цілісного підходу, яка відкриває шлях до реалізації 

прав і можливостей для кожної людини і, насамперед, 

передбачає рівний доступ до здобуття якісної освіти. Принцип 

доступності, який є провідним в цілісному підході сучасної 

соціальної політики і сформульований на засадах дотримання 

прав людини, було викладено в резолюції Генеральної асамблеї 

ООН від 12 грудня 1997 р. в якості пріоритетного завдання – 

сприяння забезпеченню рівних можливостей для осіб з 
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обмеженими можливостями здоров'я [1]. Цей принцип 

соціального устрою зумовлює перенесення акцентів з медичних 

аспектів інвалідності, піклування про осіб з психофізичними 

порушеннями, захисту та надання їм допомоги в адаптації до 

навколишнього середовища на реформування самого соціуму, 

що має прилаштовуватися до потреб кожного індивіда. Сучасна 

світоглядна модель соціального устрою вказує на прогресивний 

поступ у ставленні до осіб з обмеженнями психофізичного 

розвитку: від повного відчуження до визнання рівності [2, с. 5-

6]. 

«Педагогічна інтеграція, як зазначає Л. Шипіцина, 

передбачає формування у дітей з обмеженими можливостями 

здоров'я здібностей до засвоєння навчального матеріалу, 

передбаченого загальноосвітньою програмою, тобто загальним 

навчальним планом (спільне навчання в одній школі чи класі)» 

[3, с. 227]. 

Білоруські вчені А. Конопльова та Т. Лещинська 

розглядають інтеграцію в системі освіти як створення єдиного 

освітнього простору, зближення загальної і спеціальної освіти, 

навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в 

умовах максимально наближених до звичайного середовища, з 

найменшими обмеженнями [2, с. 19]. 

Досвід багатьох країн свідчить, що інтеграція дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, 

найкраще відбувається в закладах освіти, які приймають на 

навчання усіх дітей певного району чи громади без будь-яких 

обмежень. Саме в таких умовах діти, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку, можуть досягти 

найвищих результатів в освіті та соціальній інтеграції. 

Стандарти зі спеціальної освіти, затверджені у червні 2004 

року, є документом, що містить вимоги до забезпечення якісною 

освітою та задоволення потреб всіх учнів, що навчаються у 

провінції Альберта у 1-12 класах у загальноосвітніх школах та 

школах-інтернатах. У Стандартах визначено, що: "Спеціальна 

освіта передбачає освіту учнів з легкими, помірними та важкими 

психофізичними вадами, а також обдарованих і талановитих. 
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Основоположним є переконання, що всі діти можуть навчатися і 

реалізувати свій потенціал за умов відповідного навчання, 

оскільки, перш за все, методика навчання , а не середовище 

визначають його успіх. Рішення щодо направлення учнів до 

відповідного закладу найкраще приймати на основі 

індивідуального підходу, аби учні мали можливість повноцінно 

навчатись" [2, с. 99]. 

Інклюзивна освіта не є чимось абсолютно новим і 

незвіданим. Так уже сталося, що поряд зі здоровими дітьми 

живуть, ростуть, виховуються діти з вадами фізичного та 

розумового розвитку. Вони, як і всі без винятку громадяни нашої 

держави, мають право на здобуття якісної освіти. У закладах 

освіти нашої держави уже сьогодні навчаються діти, котрі мають 

проблеми зі здоров‘ям, але це не заважає їм не тільки успішно 

навчатися, а й досягати значних успіхів у предметних 

олімпіадах, творчих конкурсах. 

Хмельницький інститут соціальних технологій – один із 

вузів України, що працюють у науковому тандемі над 

вирішенням проблеми доступу до освіти дітей з особливими 

потребами. Кращі психолого-педагогічні кадри об'єднали 

зусилля для розробки і впровадження у сучасну практику 

відповідних методик і програм. 

На даний час в інституті обладнано навчальні корпуси 

(установлено пандуси, техніку, яка спеціально розроблена для 

таких студентів) для людей з обмеженими фізичними 

можливостями. Функціонує центр інклюзивної освіти, в якому й 

досі збагачуються й модернізуються адаптовані навчальні 

програми. Неодноразово проходять науково-практичні семінари, 

в яких беруть участь як наші викладачі, науковці, працівники так 

і запрошені фахівці з питань соціально-педагогічної роботи в 

закладах освіти інклюзивної орієнтації. 

Можна окреслити наступне коло умов, які є визначальними в 

успішності інклюзивних процесів: 

• стійка соціальна державна політика, зорієнтована на 

інтегрування всіх без винятку членів суспільства; 
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• реалізація практик ранньої інтервенції і проведення 

корекційно-розвивальних заходів; 

• соціальна підтримка і допомога сім'ям дітей з обмеженими 

можливостями; 

• обмеження практики навчання дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в умовах сегрегації; 

• розробка законодавчої бази інклюзивного навчання осіб з 

порушеннями психофізичного розвитку; 

• створення і розширення системи освітньої і професійно-

трудової підготовки осіб з порушеннями розвитку в державні і 

недержавні структури; 

• формування толерантного ставлення до осіб з 

порушеннями психофізичного розвитку. 

Інклюзивна освіта передбачає комплексний системний 

особистісно-орієнтований і індивідуалізований стиль навчання. 

Ефективність інклюзивного навчання суттєво підвищиться 

за умови своєчасної і кваліфікованої діагностики 

психофізичного розвитку дитини, а також при наданні 

консультативно-інформаційної підтримки педагогам і 

адміністрації загальноосвітнього закладу, в якому вона 

навчається, і її батькам. 

Отже, одним з головних завдань системи освіти сьогодення – 

це знайти оптимальний шлях, який відкриє людям з обмеженими 

фізичними можливостями необмежений доступ до вищої освіти. 

Вирішення такої проблеми цілком реальне і необхідне. 
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інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах на період до 2012 року». 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ ОТРИМАННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ ОСОБАМИ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Волинець Наталія Валентинівна 

кандидат психологічних наук, доцент, 

кафедра психології ХІСТ Університету «Україна» 

 

Одним з найбільш ефективних механізмів підвищення 

соціального статусу і захищеності інвалідів є отримання ними 

якісної повноцінної професійної освіти. В умовах сьогодення 

актуальною стала необхідність вдосконалення професійної 

освіти осіб з особливими потребами та забезпечення 

можливостей щодо повноцінної їхньої участі в житті 

суспільства. В такій ситуації вони самі прагнутимуть 

звільнитися від необхідності отримувати різну соціальну 

допомогу і жити за рахунок власних зароблених ними засобів. 

Проте досягнення більшістю інвалідів статусу 

висококваліфікованих фахівців і професіоналів залишається в 

теперішній час проблематичним. Особливо це стосується 

випускників закладів освіти інклюзивної орієнтації. Це 

пов’язано перш за все з відсутністю взаємозв’язку між цими 

освітніми закладами та їхніми базовими підприємствами, на 

яких студенти проходили виробничу практику, отримували 

якісні професійні уміння та навички, а після навчання там же 

працевлаштувалися. 

Необхідно звернути також увагу на відсутність повного 

циклу отримання освіти особами з особливими потребами. На 

сьогодні відсутні або майже відсутні спеціалізовані групи 

(класи, навчальні аудиторії) у дошкільних закладах, школах, 

професійних училищах, вищих навчальних закладах із повним 
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комплексом матеріально-технічного забезпечення, учбово-

методичних комплексів тощо. 

Отримання якісної повноцінної освіти особами з особливими 

потребами починати з соціальної інтеграції, бажано почати в 

дошкільному віці, а під час шкільного навчання забезпечити з 

надання спеціального навчання та допомоги в спеціалізованому 

класі. В таких умовах дитина з обмеженими можливостями 

здоров’я поступово навчиться контактувати із звичайними 

дітьми спочатку у позаучбовій діяльності, а пізніше і в учбовій. 

Інтегроване навчання повинне мати свою специфіку залежно від 

вікових особливостей дітей і рівня їх розвитку. Так, для всіх 

малюків раннього віку інтеграція виступає як певна форма 

освітньо-виховної і медико-соціальної допомоги, оскільки 

стимулюючу і розвиваючу допомогу повинна отримати кожна 

дитина [1]. І саме рання психолого-педагогічна допомога 

справлятиме на розвиток здорової дитини стимулюючу дію. 

В даний час необхідно створювати диференційовані умови 

навчання в дошкільних освітніх установах комбінованого 

вигляду, а також проводити спільні прогулянки і свята дітей з 

розумовою недостатністю і їх однолітків нормального рівня 

розвитку. Групи інтегрованого навчання доречні в центрах 

психолого-педагогічної реабілітації і корекції, реабілітаційних 

центрах, що реалізують під час занять індивідуально-

диференційований підхід до дітей з різним рівнем 

психофізичного розвитку. 

При такому підході в шкільному віці діти з особливими 

потребами матимуть можливість навчатися в загальноосвітній 

установі, учбово-виховний процес в якому заснований на 

гнучкому поєднанні навчання і виховання як в умовах 

загальноосвітніх класів, так і класів коректувально-педагогічної 

підтримки. А крім того, учні зможуть закріпити отримані 

навички, знання і уявлення в процесі занять в гуртках і секціях 

системи додаткової освіти [2]. 

У підлітковому і юнацькому віці інтеграційні підходи 

повинні заглиблюватися, включаючи розширену соціальну і 

трудову адаптацію. Але при цьому потрібна серйозна 
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комплексна медико-соціальна експертиза особливостей 

психічного статусу молодих людей з особливими потребами, з 

одного боку, і з іншого – постійна підтримка їхніх зусиль 

зайняти рівноправне місце в групі різностатевих однолітків, що 

здійснюється спільно із соціальним педагогом. 

Сьогодні в системі спеціальної освіти інтеграція означає 

можливість навчання осіб з особливими освітніми потребами в 

спеціалізованій освітній установі або в загальноосвітній установі 

загального призначення. Проте, педагогічна практика доводить, 

що закриті освітні установи, якими є спецшколи, в цілому не 

дають максимальної можливості для соціалізації їх випускників. 

Учні подібних шкіл не отримують навичок щодо вирішення 

багатьох життєвих питань, рідко встановлюють різні соціальні 

контакти самостійно, в основному це здійснюється навмисно, 

під керівництвом дорослого і з певною метою. Соціальні ролі 

таких осіб обмежені, що не сприяє подальшій успішній 

соціальній адаптації до повноцінного життя в швидко 

змінюваному соціумі. Зрештою обмеження соціальних контактів 

позначається і на особистісному розвитку осіб з особливими 

потребами, оскільки буденне життя за стінами освітніх установ 

абсолютно інше, складне, повне суперечностей. 

Вищі навчальні заклади освіти інклюзивної орієнтації 

повинні надавати можливість отримання якісної вищої освіти. 

Це дасть можливість особам з особливими потребами 

конкурувати на ринку праці і сприятиме їхній успішній 

соціалізації, забезпеченню їхньої повноцінної участі в житті 

суспільства, ефективній самореалізації в різних видах 

професійної і соціальної діяльності. 

Отже, інтегроване навчання осіб з особливими потребами 

повинно ґрунтуватися на ідеї наближення їхнього навчання, 

життя і побуту до умов та стилю життя суспільства, в якому 

вони живуть.  
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відділення заочно-дистанційного навчання ХІСТ Університету «Україна» 

 

Важливу роль в досягненні гуманітарного, соціального та 

економічного розвитку осіб з обмеженими фізичними 

можливостями відіграє інклюзивне навчання. 

Інклюзивну освіту визначають як систему освітніх послуг, 

що ґрунтуються на принципі забезпечення основного права на 

освіту та права здобути її за місцем проживання, в умовах 

навчального закладу, пристосування навчального закладу, їх 

загальної освітньої філософії та політики до потреб усіх учнів та 

студентів. А інклюзивний освітній простір – систему 

різнопланових соціальних контактів і конструктивної співпраці 

учасників навчально-виховного процесу з динамічним 

розвитком його компонентів для забезпечення якісної освіти і 

соціалізації дітей та молоді з обмеженими фізичними потребами. 

Одне з перших місць у впровадженні ідей інклюзивного 

навчання займає Італія, так як однією з перших європейських 

країн визнала інклюзивне навчання для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями найоптимальнішою формою 

отримання ними освіти. Діти та молодь з обмеженими 

фізичними можливостями мають ходити до навчального закладу 

поблизу дому та навчатися разом зі своїми однолітками, 
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кількість учнів в класів не може перевищувати 20 чоловік, та не 

більше двох дітей з порушеннями можуть навчатися в одному 

класі; спеціальні групи в масових навчальних закладах 

анулюються; діти та молодь з обмеженими фізичними 

можливостями повинні бути забезпечені підтримкою педагогів 

та спеціалізованих фахівців, які працюють з ними за 

затвердженими програмами, разом зі вчителями в групах 

повинні працювати спеціальні педагоги, а також  залучати до 

процесу навчання батьків. 

На сьогоднішній день в країні понад 90% дітей та молоді з 

обмеженими фізичними можливостями отримують освіту в 

закладах масового типу. В освітніх Департаментах провінцій 

країни працюють консультативні служби, до складу яких 

входять адміністратори шкіл, різнопрофільні спеціалісти, 

представники громадських організацій, при необхідності 

приєднуються працівники служб охорони здоров’я. 

В Австрії існують центри спеціальної освіти, які 

відповідають за навчання осіб з обмеженими фізичними 

можливостями в масових навчальних закладах і управляють 

роботою всіх спеціалістів, що в них працюють. Психологічну та 

педагогічну підтримку учням та студентам з обмеженими 

фізичними можливостями в навчальних закладах надають 

спеціальні педагоги, які, переважно, працюють в штаті. 

Спеціальні педагоги виконують ті функції, які визначаються 

потребами учнів з обмеженими фізичними можливостями. Вони, 

разом з педагогом, відповідають за навчання учнів чи студентів з 

обмеженими фізичними можливостями. 

У Бельгії, в інклюзивних навчальних закладах, у штаті 

працюють спеціальні педагоги. На початку навчання вони 

проводять індивідуальні заняття з учнями з обмеженими 

фізичними можливостями, а пізніше знайомлять педагога з 

проблемами дитини, залучають до роботи із використанням 

спеціальних методів та форм навчання, надають консультацій. 

Також, у таких навчальних закладах, працюють педагоги із 

спеціальних шкіл, завдяки використання їх знань та досвіду 

зникає межа між загальною та спеціальною освітою. Діти та 
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молодь з обмеженими фізичними можливостями зі спеціальних 

навчальних закладів, протягом першого року навчання в 

інклюзивних, не припиняють отримувати потрібну спеціальну 

допомогу, надалі ця допомога надається  індивідуально та при 

потреби. 

У Великобританії по всій країні працюють органи 

Управління освітою зі структурним підрозділом Управління 

служби підтримки, вони відповідають за матеріальний та 

організаційний стан інклюзивного навчання людей з 

обмеженими фізичними можливостями. Спеціалісти цих служб 

займаються закладами, де вчаться люди з обмеженими 

фізичними можливостями. У таких навчальних закладах 

працюють спеціалісти – координатори з питань спеціальної 

освіти, що безпосередньо працюють з людьми, у яких нескладні 

порушення розвитку, надають корекційно-реабілітаційними 

послуги, при цьому запрошують до роботи медичні, 

психологічні та соціальні організації, надають консультації 

педагогам та допомогу батькам. 

У Польщі створено вищі та професійні навчальні заклади 

спеціалізованого та інклюзивного типу для молоді з обмеженими 

фізичними можливостями. Працюють відділи обслуговування 

студентів з обмеженими фізичними можливостями, які 

займаються підготовкою електронних версій матеріалів, 

формування толерантного ставлення до людей з вадами 

здоров’я, підготовкою інформаційних матеріалів для педагогів, 

вивченням технологій, що допомагають подолати вади, 

забезпечують спеціалістами з корекційно-реабілітаційних послуг 

та студентами-волонтерами. Функціонують центри з питань 

освіти і реабілітації інвалідів, в яких формується база даних про 

людей з обмеженими фізичними можливостями, що навчаються 

в школах, та проводиться підготовка молоді до вступу у вищий 

навчальний заклад; розробляються індивідуальні програми 

реабілітації, використовуються сучасні технічні засоби 

навчання. 

У Сполучених Штатах Америки завдяки системі проведення 

тестування, як головної форми для визначення результатів 
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навчання, відсутність єдиної форми навчальних програм, 

стабільність одержання медичних та соціальних послуг дозволяє 

навчатися людям з обмеженими фізичними можливостями за 

індивідуальними навчальними планами. 

Так, в Кембріджському університеті працює Центр 

підтримки студентів-інвалідів. Він надає консультації щодо 

навчання в університеті, підтримує людей-інвалідів, організовує 

індивідуальні візити до коледжів та факультетів. Крім того, в 

університеті забезпечують студентів індивідуальними 

навчальними програмами, пристосованими до їх потреб, 

житлом, наймають при необхідності персонального асистента. А 

в Оксфордському університеті діє Служба особливих потреб для 

студентів-інвалідів. При порушеннях зору та мовних функцій 

навчальний заклад забезпечує аудіозаписами лекцій, також 

використовується екранне читання, збільшення текстів; працює 

штат працівників, які при необхідності виконують роль тьютора. 

Таким чином, аналіз та досвід західноєвропейських країн та 

США дає можливість зазначити, що переважною формою 

навчання для людей з обмеженими фізичними можливостями є 

інклюзивна освіта. Хоча, слід відмітити, функціонують і 

спеціальні заклади, які при потребі нададуть відповідну 

допомогу навчальним закладам інклюзивної орієнтації. Але 

межа між спеціальною та загальною освітою досить слабка, 

оскільки демократичні країни пропагують цінності 

громадянського суспільства, основою якого є рівноправність, 

толерантність та інклюзія. 

Окрім деяких досягнень вітчизняної науки та практики, 

традиційні підходи до розв’язання проблем інклюзивної освіти 

не характеризуються системністю, наступністю, ефективністю і 

потребують кардинальних змін. У зв’язку з цим набула 

особливої актуальності потреба в системі соціальної реабілітації, 

адаптації та психолого-педагогічного супроводу людей з 

обмеженими фізичними можливостями. Педагогічний аспект 

має дуже велике значення для всього процесу інклюзивного 

навчання, для успішної інтеграції людини в суспільство. Отже, 

важливим напрямом роботи в системі інклюзивної освіти 
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України є підготовка єдиної програми навчання в інклюзивному 

освітньому просторі від дитячого садка до вищого навчального 

закладу та відповідна підготовка висококваліфікованих кадрів. 

Ці питання можуть стати предметом подальших наукових 

досліджень. 
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Останніми роками спостерігається зростання чисельності 

дітей-інвалідів з їх специфічними проблемами і труднощами. 

Велику роль в становленні особи дитини-інваліда, здатної 

успішно інтегруватися в соціум, грають його батьки. Тому 

робота з сім'ями, що виховують дітей з обмеженими 

можливостями, є одним з пріоритетних напрямів. 

У сім'ях, де виховують дітей з особливими потребами 

відбуваються якісні зміни на трьох рівнях: психологічному – 

через хронічний стрес, викликану захворюванням дитину, 

постійними і різними за своєю природою психотравмуючими 

діями; соціальному – сім'я цієї категорії звужує круг своїх 

контактів, матері найчастіше залишають роботу; народження 

дитини деформує стосунки між подружжям, соматичному – 

переживаний батьками стрес, виражається в різних 

психосоматичних захворюваннях. 

Сім'ї в процесі виховання, становлення соціальної інтеграції 

дитини з особливими потребами стикаються з великим числом 

труднощів. Передусім, це надання допомоги дітям, що 

переживають свою незахищеність, громадську зневагу. Іноді 

самі близькі люди таких дітей перебувають в стані хронічного 
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стресу, викликаного його хворобою, обставинами лікування, 

виховання, навчання, професійного становлення. В цілому 

переживають за його майбутнє. Усе це утрудняє соціальну 

інтеграцію дитини, що має обмежені можливості в середовище 

його здорових однолітків. 

Аналіз життєдіяльності дітей і сімей, що мають дітей-

інвалідів, спеціальне вивчення навичок самообслуговування і 

побутової праці дітей виявило їх дуже знижений характер. 

Значно страждає комунікативна діяльність дітей з обмеженими 

можливостями: практика їх спілкування з однолітками і 

дорослими надзвичайно бідна і замикається на близьких 

родичах. Обстеження показали, що 20 % обстежених дітей може 

цілком брати активну участь в громадському житті, нарівні із 

здоровими, 53 % для цього необхідно створити певні умови, 

25 % – на жаль, не зможуть відродитися в соціальному плані із-

за важкої форми хвороби. 

На основі цих і інших даних фахівцями у галузі соціальної 

роботи мають розроблятися комплексні проекти, які вирішують 

завдання психологічної, соціально-педагогічної, соціально-

медичної реабілітації сімей, що виховують дітей з обмеженими 

можливостями. У роботі необхідно передбачати комплексний 

підхід в сприянні інтеграції дітей з особливими потребами в 

суспільство, призначений для сімей, що виховують таких дітей 

від 6 до 18 років. 

Очевидно, що інвалідність дитини для його батьків є 

сильним психотравмуючим чинником. Це особливо властиво 

сім'ям з високим освітнім і професійним статусом, в яких іноді 

культивуються очікування підвищеної обдарованості дитини. У 

цих випадках реакція на факт інвалідності дитини може бути 

адекватною. Вона може набувати крайньої форми – комплекс 

власної провини, що породжує гіперопіку в стосунках з 

дитиною. 

Інша категорія батьків – люди з низьким освітнім рівнем, 

обмеженим кругом інтересів і невисоким інтелектуальними 

здібностями. Їм властиво або зневага проблемами дитини, або 

очікування рішення проблем медичними і соціальними 
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працівниками. Це дві крайні (патологічні) позиції, вони 

потребують корекції. 

Сім'ї з дітьми-інвалідами – особлива категорія, що 

відноситься до "груп ризику". Відомо, що кількість психічних 

(невротично і психосоматичних) розладів в сім'ях з дітьми, що 

мають обмежені можливості вище, ніж в сім'ях, що не мають 

дітей-інвалідів в 2,5 рази. Розпад сімей з дітьми-інвалідами 

відбувається значно частіше. 

Усі ці та інші чинники призводять до того, що батьки часто 

стають перешкодою в реабілітації дітей з обмеженими 

можливостями. Але і у тому випадку, коли батьки займають 

конструктивнішу позицію, вони випробовують емоційні 

перевантаження і потребують особливих знань про проблеми 

своєї дитини. 

Найважливішою проблемою при роботі з дітьми з 

обмеженими фізичними можливостями являється виявлення 

сімейних психологічних механізмів, які чинять вплив на 

особливості поведінки і психічне здоров'я дітей. Не менш 

важливою проблемою є робота по профорієнтації дитини з 

обмеженими можливостями. Правильний вибір професії з 

урахуванням індивідуальних можливостей дозволяє йому 

швидше адаптуватися в суспільстві. 

Значущою складовою частиною є психолого-педагогічна 

підготовка батьків. Психолого-педагогічна освіта батьків 

означає теоретично обґрунтовану програму, що систематично 

проводиться, метою якої є трансляція знань, формування 

відповідних уявлень і навичок розвитку, навчання і виховання 

дітей з обмеженими фізичними можливостями і використання 

батьків як асистентів педагогів. Методологічною основою 

програми психолого-педагогічної освіти батьків є положення, 

що сім'я – це те середовище, в якому у дитини формується 

уявлення про себе, де він приймає перші рішення відносно себе, 

і де починається його соціальна природа, бо завдання сімейного 

виховання – допомогти дитині з обмеженими можливостями 

стати компетентною людиною, яка використовує конструктивні 
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засоби для формування почуття власної гідності і досягнення 

певного громадського положення. 

 

 

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ З 

ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 

 
Груднік Ганна Леонідівна 

Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів  

«Школа життя» 

 

За даними ООН, у світі налічується приблизно 450 мільйонів 

людей з порушеннями психічного та фізичного розвитку. Це 

становить 1/10 частину населення нашої планети. Дані 

всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) свідчать, що 

кількість таких людей у світі досягає 13% (3% дітей 

народжуються з вадами інтелекту та 10% з іншими психічними 

та фізичними вадами). Всього в світі понад 120 мільйонів дітей з 

обмеженими можливостями. Найпоширенішими причинами 

інвалідності є захворювання нервової системи та органів чуття, 

дитячий церебральний параліч, психічні розлади, вроджені вади 

розвитку. 

Інвалідність у дітей означає суттєве обмеження 

життєдіяльності, вона сприяє соціальній дезадаптації, яка 

обумовлена порушеннями у розвитку, труднощами у 

самообслуговуванні, спілкуванні, придбанні професійних 

навиків. Засвоєння дітей з особливими потребами соціального 

досвіду, включення їх в існуючу систему суспільних відношень 

потребує від суспільства певних додаткових заходів, засобів та 

зусиль. 

І тому, сьогодні велике значення має впровадження 

інклюзивної освіти, яка спрямовується на розробку та розбудову 

освітньої моделі, що забезпечить спільне навчання дітей, якими 

б різними вони не були. 
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Велике значення інклюзивне навчання має для дітей з 

порушенням опорно-рухового апарату. Домінуючим серед цих 

порушень є дитячий церебральний параліч (близько 90%). 

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) – захворювання 

центральної нервової системи при провідній поразці рухових зон 

і рухових провідних шляхів головного мозку. Рухові порушення 

при цьому захворюванні виступають провідним дефектом і є 

своєрідною аномалією моторного розвитку, яка без відповідної 

корекції і компенсації чинить несприятливу дію на увесь хід 

формування нервово-психічних функцій дитини. Поразка 

рухової сфери при ДЦП може бути виражена різною мірою: 

рухові порушення можуть бути настільки важкими, що повністю 

позбавляють дітей можливості вільного пересування; при 

достатньому об'ємі рухів, при нерізкому порушенні м'язового 

тонусу відзначаються диспраксії, діти насилу оволодівають 

навичками самообслуговування. Слабке відчуття своїх рухів і 

ускладнення в діях з предметами є причинами недостатності 

активного дотику, пізнавання на дотик (стереогнозу). Це, у свою 

чергу, ще більше ускладнює розвиток цілеспрямованих 

практичних дій і відображається на психічному розвитку дітей. 

Діти з більш легкими формами порушень можуть навчатися 

у звичайній школі. Залежно від ступеня і характеру порушень у 

школі повинні бути створені умови: безбар’єрне середовище, 

пристосування для письма, малювання і т.д. Якщо діти через 

ускладнені вади розвитку не можуть засвоїти програму з 

окремих предметів, педагогічна рада школи за рекомендацією 

психолого-медико-педагогічної консультації приймає рішення 

про переведення таких учнів на навчання за індивідуальною 

програмою. Індивідуальні навчальні програми розробляються 

вчителем на основі навчальних програм спеціальних шкіл, 

рекомендованих Міністерством науки і освіти України, 

погоджуються з батьками, розглядаються педрадою і 

затверджуються керівником навчального закладу. 

Діти з дуже важкими порушеннями, які не можуть 

відвідувати школу постійно, а навчаються вдома за 

індивідуальною програмою, можуть брати участь разом з 
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іншими дітьми у позакласній діяльності, такій як святкові 

заходи, ігри, екскурсії тощо, як у дошкільних навчальних 

закладах, так і в загальноосвітніх навчальних закладах – це 

соціальна інтеграція. 

Під час складання плану індивідуальної роботи з дитиною, 

насамперед, необхідно передбачити умови для усунення 

інформаційної і часто емоційної депривації (дефіцит 

повноцінних емоційних контактів із дорослими і однолітками ), 

намітити план навчально-розвиваючих заходів, спрямованих на 

подолання у неї недостатнього рівня розвитку навичок знань і 

умінь, організувати систему спеціальних корекційно – 

розвиткових занять з метою формування цілеспрямованої 

діяльності, соціальної взаємодії і загальних здібностей до 

навчання. 

Рухові порушення, що обмежують предметно-практичну 

діяльність і утрудняють розвиток самостійного пересування, 

навичок самообслуговування, часто ставлять хвору дитину в 

повну залежність від найближчого оточення. Тому з перших 

моментів спілкування вчитель і навчальний заклад повинні 

намагатися створити сприятливі умови для формування 

пізнавальної активності і творчої ініціативи дитини, розвитку 

мотиваційної, психоемоційної і вольової сфери, навичок 

автономного проживання в суспільстві. Адаптувати дитину до 

соціального середовища та навчати адекватній взаємодії з 

однолітками та дорослими. Формувати етично-моральні поняття 

(доброта, взаємодопомога, чуйність), розуміння дитиною своєї 

особистої ролі в суспільстві, виховувати культуру поведінки, 

самодисципліну в життєвих ситуаціях. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Драч Світлана Володимирівна 

кафедра педагогіки, психології та загальноосвітніх дисциплін  

ХІСТ Університету «Україна» 

 

Сьогоднішня політика по відношенню до інвалідів – 

результат її розвитку протягом останніх 200 років. Значною 

мірою вона відображає загальні умови життя, а також соціальну 

та економічну політику у різні періоди часу. 

В історії розвитку соціальної допомоги особам з особливими 

потребами можна виділити чотири основні етапи: 

монастирський, медичний, лікувально-педагогічний та етап 

інтеграції у суспільство. 

Монастирський етап (Х - середина ХVIII ст.) Історія 

опікунства дітей з вадами розвитку в Україні сягає давніх часів. 

Перші офіційні документи про опіку датуються X ст., коли князь 

Київський Володимир Святославович указом від 996 р. 

зобов'язав церкву дбати про таких осіб. Є докази, що в Києво-

Печерській лаврі вже в першій половині XI ст. відкрився 

притулок для дітей, у якому окрім сиріт, хворих та убогих, 

перебували й так звані калічні діти. На утримання закладів 

громадської опіки передбачалася частина коштів від княжих 

прибутків, яка передавалася монастирам. В історії дефектології 

(О. Д'ячков, М. Ярмаченко, Х. Замський) наводяться факти про 

те, що в X-XII ст. у Київській Русі організовувалися заклади, де 

не лише опікали неповноцінних дітей, але й навчали їх 

елементам грамоти, живопису, співу та різних ремесел. 

З прийняттям християнства в Київській Русі було 

запроваджено закони з Візантії, які увійшли до складу 

громадських Кормчих книг. Стосувалися вони становища 

"сліпих, глухонімих, божевільних та нестямних” у сім'ї, охорони 

їхнього майна та інших громадських прав, відповідальності 

перед законом. 

Таким чином, вже за часів Київської Русі виявлялися 

милосердя й гуманізм щодо убогих та калічних і мали певне 
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відображення в офіційних законах. На основі нормативних актів 

і системи суспільного піклування, здійснюваного головним 

чином монастирями, формувалося суспільне ставлення до осіб з 

вадами розвитку. 

В епоху XV-XVII ст. в Україні значного поширення 

набували "богадільні-шпиталі”, які визнавалися за специфічні 

форми допомоги хворим та інвалідам. Призначення богаділень 

не було чітко вираженим. До них приймалися каліки, безумні 

дорослі й діти, непрацездатні та інші особи. Проте, вже існуючі 

форми опіки дітей і підлітків були недостатніми. Їхня діяльність 

обмежувалася лише тим, що до цих осіб ставилися досить 

терпимо. 

Медичний етап (XVIII - XIX ст.) У XVIII ст. відбулися 

окремі позитивні зміни в економічному та культурному 

перетворенні Росії, розвитку науки і освіти. Швидкими темпами 

розвивалися педагогіка, медицина, зокрема психіатрія. 

Активізувалася й діяльність держави в питаннях виховання 

обездолених та калічних дітей. У цей період розроблялися 

заходи приватного порядку щодо влаштування богаділень, 

відкриття спеціальних виховних будинків для безумних. 

Вироблялися форми їх опіки, вживалися заходи загального 

характеру. Це можна вважати першими серйозними кроками у 

створенні системи громадської опіки. 

Медичний етап характеризувався активізацією діяльності 

земських лікарів-психіатрів, організацією для розумово 

відсталих осіб при психіатричних лікарнях спеціальних дитячих 

відділень. На цьому етапі було зроблено перші кроки до 

вивчення потреби у спеціальному навчанні й вихованні осіб з 

вадами у розвитку.  

Лікувально-педагогічний етап (XX ст).На цьому етапі було 

властиве прагнення до вивчення причин природи дефективного 

розвитку з метою раціональної організації лікувально-виховної 

роботи з такими дітьми. 

На початку XX ст. для таких дітей почали відкривати 

лікувально-виховні школи і допоміжні класи. Проте через 

пасивність і байдужість чиновників із Міністерства освіти ця 
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форма педагогічної допомоги дітям з вадами інтелекту не набула 

свого подальшого розвитку. 

У радянський період в Україні, як і в Росії, здійснюється 

диференціація системи фахової освіти, її структурне 

удосконалення, перехід від трьох до восьми типів спецшкіл. 

Дотепер вони в основному одержують середню освіту лише в 

інтернатах. Практично ж система шкільної освіти не вважає 

потрібним враховувати той факт, що перебування у 

спецінтернаті збільшує ізоляцію дитини від суспільства, що в 

значній мірі гальмує його психічний розвиток. 

Сучасний етап – від ізоляції до інтеграції. Інтеграція 

інвалідів у суспільство в Західній Європі є головною тенденцією 

сучасного періоду, що базується на їх повній громадянській 

рівноправності. Цей етап характеризується в 

західноєвропейських країнах перебудовою в 80-90-ті роки 

організаційних основ спеціальної освіти, скороченням кількості 

спеціальних шкіл і різкого збільшення кількості спеціальних 

класів у загальноосвітніх школах, перебудовою взаємовідносин 

масової і спеціальної освіти. 

Україна зараз знаходиться на етапі лише переходу від 

третього до четвертого періоду, у той час як Західна Європа вже 

більше двох десятиліть переживає цей період і розташовується 

на його просунутій стадії. Змістом цього періоду є реорганізація 

взаємодії структур масової і спеціальної освіти й орієнтація 

останньої на підготовку дітей із відхиленнями в розвитку до 

життя як повноправних громадян суспільства, якому вони 

належать. 

Отже, приєднавшись до основних міжнародних договорів у 

сфері прав людини (Декларації ООН про права людини, 

Конвенцій ООН про права інвалідів, про права дитини), Україна 

взяла на себе зобов’язання щодо дотримання загальнолюдських 

прав, зокрема, щодо забезпечення права на освіту дітей з 

особливими освітніми потребами. У Законах України  

регламентовано надання освітніх, медичних, соціальних послуг 

особам з обмеженими можливостями здоров’я, зокрема, дітям з 

особливими освітніми потребами. 
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Відповідно до Конституції України та законодавства у галузі 

освіти, реабілітації, соціального захисту держава має 

забезпечити доступність до якісної освіти відповідного рівня 

дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням 

здібностей, можливостей, бажань та інтересів кожної дитини 

шляхом запровадження інклюзивної освіти. 

 

 

 

 

МОБІНГ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА В 

СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 
Корабльова Олена Олександрівна 

кафедра соціальної роботи ХІСТ Університету «Україна» 

 

Проблема мобінгу, як педагогічна, була окреслена ще в 60-

80-х роках минулого століття у Швеції, потім у Німеччині, 

Польщі та інших країнах Європи. 

Вперше термін «мобінг» використав Конрад Лоренц в 1958 

році. Мобінг (від англ. «to mob» – нападати зграєю, травити) – це 

явище, коли група чи частина її членів систематично здійснює 

напади і чинить «цькування» когось із членів цієї групи з метою 

послаблення його позиції у групі чи навіть витіснення з неї. 

За даними спостережень мобінг присутній в більшості 

учнівських і студентських колективах. Причини появи мобінгу 

можна розділити на: зовнішні (пов’язані з закономірностями  

існування колективу) і внутрішні (зумовлені індивідуальними 

особливостями жертви). Зокрема мобінг зумовлюється 

розподілом статусів в колективі, відсутністю психологічних 

механізмів захисту у жертви, низьким культурним і моральним 

рівнем розвитку групи, відсутністю реально діючого правового 

захисту. Особливістю типової жертви мобінгу є, в більшості 

випадків, відмінність її за зовнішніми або внутрішніми 

ознаками, від оточення. Учні або студенти з особливими 

потребами, які виділяються на фоні колективу перебувають в 
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категорії підвищеного ризику жертв мобінгу. Цим зумовлена 

актуальність проблеми мобінгу в системі інклюзивного 

навчання. 

Інклюзивне навчання – спільне навчання осіб, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та 

осіб, які такої корекції не потребують у спеціальних умовах. 

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми 

потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах на основі застосування особистісно-

орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних 

особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. 

Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з 

особливими освітніми потребами на освіту за місцем 

проживання, їх соціалізація та інтеграція у суспільство, 

залучення сім’ї до участі у навчально-виховному процесі [1]. 

З метою профілактики мобінгу по відношенню до осіб з 

особливими потребами в закладах інклюзивної освіти потрібно 

дотримуватися загальних принципів роботи з даною категорією 

вихованців, а також здійснювати систематичний психологічний і 

соціально-педагогічний супровід таких осіб. 

Зокрема, необхідно створити атмосферу соціальної рівності 

усіх учасників навчального процесу, працювати над постійним 

підвищенням рівня морального розвитку колективу. 

Індивідуальна робота з особою з особливими потребами 

передбачає обов’язкове формування у неї усвідомлення 

соціальної рівності з іншими учасниками навчального процесу. 
 

Література: 

1. Постанова від 27 серпня 2010 р. № 778 «Про затвердження 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад» – Режим доступу 

: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=778-2010-%EF 

(дата звернення: 04.03.11) 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ МОЛОДІ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

 
Кудінов Юрій Васильович 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

кафедра педагогіки, психології та загальноосвітніх дисциплін  

ХІСТ Університету «Україна» 

 

Сьогодні особливої значущості набуває проблема 

інклюзивної освіти молоді з обмеженими можливостями 

здоров'я, їх інтеграції в загальноосвітній простір. Враховуючи 

світові тенденції розвитку освіти, все більшого поширення 

набувають інтеграційні процеси, що проявляються в 

різноманітних формах спільного навчання та виховання молоді з 

особливостями розвитку та їх здорових однолітків. 

Актуальність питання підкреслюється прийняттям в Україні 

відповідних нормативно-правових документів: наказу МОН 

України від 11.09.2009 р. № 855 «Про затвердження Плану дій 

щодо запровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах на 2009-2012 роки», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 03.12.2009р. № 1482 «Про 

затвердження Плану заходів щодо запровадження інклюзивного 

та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах на період до 2012р.», проекту «Концепції розвитку 

інклюзивної освіти» (2009 р.). 

Метою введення інклюзивної освіти є формування нової 

філософії ставлення до дітей з особливостями психофізичного 

розвитку, забезпечення конституційних прав і державних 

гарантій на здобуття якісної освіти, здійснення комплексної 

реабілітації цієї групи дітей, набуття ними побутових та 

соціальних навичок, розвиток їхніх здібностей. 

Керівникам та педагогічним працівникам навчальних 

закладів належить володіти даними про якісний склад учнів, 

спрямовувати діяльність на попередження причин низької 

успішності, невідвідування уроків, охорону фізичного і 

психічного здоров'я учнів. Цьому сприятиме налагодження 

співпраці навчального закладу з обласним інститутом 
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післядипломної педагогічної освіти, обласною (міською, 

районною) психолого-медико-педагогічною комісією, центрами 

практичної психології та соціальної роботи для отримання 

консультативно-методичної допомоги щодо особливостей 

розвитку, адекватних форм і методів навчання учнів з 

особливими освітніми потребами, забезпечення їх 

диференційованого всеобучу. 

Для успішної роботи з дітьми, що мають особливі освітні 

потреби, викладач повинен оволодіти необхідними знаннями та 

навичками, зокрема: 

– ознайомитись з анамнезом студента, мати знання про 

основні види порушень психофізичного розвитку дитини, їх 

вплив на навчання і розвиток;  

– вивчити стан уваги, рівень пізнавальних можливостей, 

стомлюваності, темп роботи кожного студента;  

– в роботі з студентом враховувати стан зору, слуху, 

особливості моторики та загального розвитку; 

– бути добре ознайомленим з приладами та пристроями, 

якими користується студент, вміти перевіряти справність 

слухових апаратів, стежити за чистотою окулярів; 

– навчитися визначати, оцінювати і створювати навчальне 

середовище для дітей з різними потребами; 

– зрозуміти важливість цілеспрямованого залучення до 

роботи зі студентами членів родини, встановлення з ними 

партнерських стосунків;  

– вивчати і застосовувати головні принципи і стратегії 

колективної командної роботи; 

– навчитися спостерігати за студентами та оцінювати їх 

розвиток під час занять;  

– уміти адаптувати навчальні плани, методики, матеріали та 

середовище до специфічних потреб студентів; 

– створювати оптимальні умови для спілкування, сприяти 

налагодженню дружніх стосунків між студентами і формування 

коллективу; 

– формувати в студентів досвід стосунків у соціумі, навичок 

адаптації до соціального середовища; 
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– ставитися з повагою до дітей та батьків. 

В практику навчально-виховного процесу варто втілювати 

нововведення, впроваджувати інноваційні моделі професійного 

розвитку педагогів, формувати готовність до інноваційної 

діяльності, втілювати в життя кожного педагогічного колективу 

науково-методичні рекомендації семінарів, науково-практичних 

конференцій. 

Кафедра інтернатного навчального закладу повинна стати 

центром методичної роботи з педагогічними працівниками та 

займатись наступними видами діяльності: 

– створювати умови для самоосвітньої роботи педагогів; 

– допомагати в організації різних форм методичної роботи; 

– організовувати методичну допомогу молодим викладачам, 

вихователям; 

– допомагати педагогам, які займаються науково-

дослідницькою та експериментальною роботою; 

– пропагандувати перспективний педагогічний досвід 

навчально-виховної роботи. 

Необхідно також формувати банк даних педагогічних 

знахідок, досвіду використання освітніх технологій для 

впровадження в практику діяльності закладу. 
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ЕТИКА СПІЛКУВАННЯ З МОЛОДДЮ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ 

 
Мальчик А.О., 

Стрижавчук В.П. 

Державний професійно-технічний навчальний заклад  

«Славутський професійний ліцей» 

 

Спілкування із людьми з інвалідністю має свої особливості. 

Їх врахування дасть змогу налагодити ефективну та коректну 

комунікацію із учнем.  

• Головне – людина, а не її інвалідність. Співпрацювати із 

людиною з інвалідністю потрібно так, як і з будь-яким учнем, 

але із врахуванням фізіологічних обмежень, які зумовлюють 

інвалідність.  

• Якщо Ви хочете запропонувати свою допомогу, запитайте 

спочатку у людини, чи вона їй потрібна. Намагайтеся, щоб Ваша 

допомога не вказала людині на її інвалідність без потреби. 

• Не треба поводитися поблажливо (звисока) у ставленні до 

учня з фізичною вадою чи з розумовою відсталістю (класти руку 

на плече, звертатися зменшуваними іменами тощо). 

• Розмовляючи з учнем з інвалідністю, необхідно звертатися 

безпосередньо до нього, а не особи, що його супроводжує, або 

перекладача жестової мови, який присутній при розмові. 

• Візок, крісло – це частина недоторканного простору 

людини. Спиратися на інвалідний візок – те саме, що спиратися 

на людину. 

Для проведення адаптації учнів у ПТНЗ можна запросити 

представників інших організацій, які можуть надати 

кваліфіковану консультацію і допомогти у спілкуванні: 

• служби зайнятості населення, які опікуються питаннями 

працевлаштування людей з інвалідністю; 

• громадські організації людей з інвалідністю. 

Говорячи з учнем з інвалідністю, необхідно використовувати 

обороти мови, що розділяють особу та її розлад. Приклади 

зворотів, що є більш доцільними, наведено у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Перелік доречних та недоречних зворотів при спілкуванні 

з учнями з інвалідністю 

Бажано використовувати Не бажано використовувати 

Людина (дитина) з інвалідністю 

Людина з обмеженими можливостями 

Людина з особливими потребами 

Інвалід, хворий, каліка, 

неповноцінний, дефективний 

Люди без статусу інвалідності Здорові, нормальні (як 

протиставлення інвалідам) 

Людина (дитина), яка використовує 

інвалідний візок (пересувається на 

візку) 

Людина (дитина) прикута до  

інвалідного візка, візочник,  

інвалід-візочник 

Людина має ДЦП (церебральний 

параліч) 

Страждає на ДЦП 

Людина, яка перенесла поліомієліт 

(має інвалідність унаслідок 

поліомієліту) 

Страждає від поліомієліту, від 

наслідків поліомієліту, жертва 

поліомієліту 

Дитина із затримкою розумового 

розвитку 

Слабоумний, відсталий,  

розумово неповноцінний 

Людина (дитина) з синдромом Дауна Даун, даунятко 

Людина (дитина) з епілепсією (у якої 

бувають епілептичні напади 

Епілептик, припадочний 

Людина з психічними або емоційними 

розладами 

Божевільний, псих, слабоумний, 

шизофренік, «шиз» 

Людина з розумовою недостатністю Слабоумний, олігофрен, дебіл,  

ідіот 

Сліпа людина, незряча людина, 

людина з порушенням зору 

Сліпий 

Людина з порушенням слуху, глуха 

людина, нечуюча людина, людина, яка 

не чує, людина зі слабким слухом. 

Глухий, глухонімий 

 

Вирази "людина з обмеженими можливостями", "людина з 

особливими потребами", "людина у візку", "людина з травмою 

хребта", "людина з інвалідністю", "незрячий" викликають 

нейтральні асоціації. Слово "інвалід" викликає різні почуття, 

хоча в цілому більшість людей вважають його прийнятним. 

Деякі з виразів здаються на перший погляд надуманими та 

незрозумілими. 
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Скоріше за все в повсякденній мові не буде широко 

використовуватись вираз "людина з обмеженими 

можливостями". По-перше, цей вираз великий, незграбний, а по-

друге, не точний, адже можливості будь-якої людини так чи 

інакше обмежені. 

Також, мабуть, не будуть використовуватись в усній мові 

вирази "людина, що має душевні розлади" або "людина, що 

відчуває труднощі під час  пересування". З іншого боку, існує 

сленг, яким користуються інваліди, спілкуючись між собою. 

Вони вважають нормальним вживання таких слів, як "опорник", 

"спинальник", "шийник", "візочник", однак навряд чи можна 

чекати, що ці вирази можуть застосовуватись широко та будуть 

зрозумілі іншим людям. 

Вибираючи слова, необхідно уникати стереотипів. "Жертва" 

– це занадто драматичний образ завжди нещасливої, безпорадної 

людини. 

Вже декілька років, наприклад, одні фахівці принципово 

використовують вираз "людина з обмеженими можливостями", а 

інші вважають, що слово "інвалід" більш доречне. Багато хто 

говорить, що можливо застосовувати будь-яке слово. Набагато 

важливіше змінити стереотипи, які існують навколо нього. 

Коректна українська термінологія у ставленні до людей з 

інвалідністю твориться тільки зараз. 

Наведемо деякі поради для спілкування з молоддю з 

обмеженими можливостями: 

• Коли Ви розмовляєте із людиною з інвалідністю, 

звертайтесь безпосередньо до неї, а не до супроводжуючого чи 

сурдоперекладача, які присутні під час розмови.  

• Коли Вас знайомлять з людиною із інвалідністю, 

абсолютно нормально потиснути їй руку; якщо особі важко 

рухати рукою або вона користується протезом, також допустимо 

потиснути їй руку – праву чи ліву.  

• Коли Ви зустрічаєтесь з людиною, яка погано чи взагалі не 

бачить, обов'язково назвіть себе та тих людей, які прийшли з 

Вами. Якщо у Вас загальна бесіда в групі, не завадить пояснити, 

до кого в даний момент Ви звертаєтесь і назвати себе. 
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• Якщо Ви пропонуєте допомогу, чекайте, поки з 

пропозицією погодяться, а потім запитуйте, що і як робити. 

• Звертайтесь до дорослих людей з інвалідністю, як до 

дорослих. 

Звертайтесь до них на ім'я тільки тоді, коли Ви добре 

знайомі. 

• Коли Ви розмовляєте з людиною, що користується 

інвалідним візком або милицями, розташуйтеся так, щоб його та 

Ваші очі були на одному рівні, тоді Вам буде легше розмовляти. 

• Коли Ви говорите з людиною, що має труднощі у 

спілкуванні, слухайте її уважно, будьте терплячі, чекайте доки 

людина сама договорить. Не виправляйте її та не закінчуйте 

фразу за неї. Ніколи не говоріть, що Ви розумієте людину, коли 

це не так. Повторіть те що зрозуміли, і це допоможе людині 

пояснити свою думку, а Вам – зрозуміти її.  

• Щоб привернути увагу до людини, яка  погано чує, 

помахайте їй рукою. Дивіться їй прямо в очі та говоріть чітко, 

хоча майте на увазі, що не всі люди які погано чують, можуть 

читати по губах. Розмовляючи з тими, хто може читати по губах 

розмістіться так, щоб на Вас падало світло і Вас було добре 

видно, намагайтесь, щоб Вам нічого (їжа, цигарки, руки) не 

заважало.  

• Будьте розкутим, не сумуйте, якщо зробили помилку не 

навмисне. 
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ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В 

ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ  

НА БАЗІ ЗОШ №8 

 
Молода Жанна Аркадіївна 

Хмельницька загальноосвітня школа № 8 

 

Розвиток будь-якої особистості залежить від того, наскільки 

умови навчання і виховання відповідають її можливостям. 

Забезпечення потреб дитини, створення умов для її 

повноцінного розвитку – один з найважливіших пріоритетів 

політики кожної держави. 

Виняткової турботи потребують діти з особливими 

потребами. Таким дітям необхідно створити оптимальні умови, 

які б покращували процес адаптації у навчанні в навчальному 

закладі. 

В нашому навчальному закладі навчаються діти різних 

нозологій та діагнозів, це діти: 

з порушенням опорно-рухового апарату; 

з легкою формою розумової відсталості; 

з хронічними захворюваннями (серцеві захворювання та 

алергії); 

з психоневрологічними захворюваннями. 

Я займаю посаду практичного психолога і з власного досвіду 

знаю, що немає двох однакових дітей, але усім діткам з 

особливими потребами в першу чергу потрібна своєчасна 

адаптація та соціалізація, як в навчальному закладі зокрема, так і 

в оточуючому середовищі в загалом. 

Насамперед їм необхідна допомога фахівців різних галузей, 

але особливо педагогів, психологів та медиків, і що 

найважливіше, чуйне ставлення оточуючих. Ці діти, замкнуті у 

вузькому просторі власного житла, яке часто буває 

незадовільним, приречені на безнадійне та безрадісне існування. 

Ми повинні сприймати їх не як людей, яким необхідна особлива 

опіка в ізольованих умовах, а таких, що мають усі права жити в 
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суспільстві і користуватися усіма доступними благами 

цивілізації, без обмежень. 

Практика доводить, що своєчасне втручання у розвиток 

дітей з особливими потребами, створення умов для їхньої 

соціальної адаптації може докорінно змінити ситуацію, 

забезпечити розвиток життєтворчості особистості. 

У своїй роботі я спираюся на основні положення теорії Л. С. 

Виготського про «зони найближчого і актуального розвитку», 

комплексний підхід в діагностиці та вивчення історії розвитку 

дитини. 

Як вважав Л.С. Виготський, особливим вимогам мають 

відповідати методи дослідження дітей з особливими потребами. 

На основі одноразового дослідження дитини повинен бути 

визначений рівень психічного та розумового розвитку, 

виявлення наявності відхилень у ньому, з’ясовані причини цього 

відхилення, тобто повинен бути встановлений діагноз та прогноз 

подальшого розвитку. Така складність завдання вимагає, щоб 

дослідження було комплексним. 

Комплексний підхід означає вимогу всебічного обстеження і 

оцінки особливостей розвитку, що охоплює не лише 

інтелектуальну, пізнавальну діяльність, але й поведінку, емоції, 

рівень оволодіння навичками самообслуговування, історію 

розвитку дитини. 

У відповідності до цього підходу, обстеження повинно 

здійснюватись різними спеціалістами і бути спрямованим на 

якісний аналіз як дефекту, так і можливостей дитини. Це 

стосується і психологічного дослідження, яке складає органічну 

частину діагностичної системи. 

Найефективніше дослідження перебігає тоді, коли воно 

здійснюється як сумісна діяльність дитини і дорослого, причому, 

коли дослідник ще в більшій мірі, ніж досліджуваний, 

зацікавлений в тому, аби останній виконав всі методичні 

завдання. Тобто орієнтація у дослідника спрямована на 

виявлення можливостей дитини, а не недоліків. Таку всебічну 

діагностику дитини проводить міська медико-психолого-

педагогічна консультація, в якій я з спеціалістами різних галузей 
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діагностую дітей. Тому коли в наш навчальний заклад приходить 

новий учень, я знаю на що мені звернути увагу, чому приділити 

більше значення. 

Для кожної дитини після діагностичного обстеження, я 

розробляю корекційно – розвивальні вправи та ігри, методи та 

засоби для покращення адаптації та соціалізації. 

Спираючись на потенційні можливості дитини я, разом зі 

шкільними спеціалістами такими, як: логопед, соціальний 

педагог, лікар – реабілітолог, вчителі – реабілітологи, 

визначаємо довгострокову і короткострокову мету навчання, 

його зміст і методи, щоб переводити усі знання і вміння дитини з 

«зони найближчого» в «зону актуального розвитку».  

Я допомагаю спеціалістам правильно організовувати 

навчально-виховну діяльність, консультуючи їх, в той же час 

провожу корекційно-розвивальну роботу з дитиною щодо 

подолання різних відхилень в когнітивній, афективній, 

поведінковій сферах, максимально розвиваючи її потреби і 

можливості. 

Саме тому, в нашому навчальному закладі до процесу 

соціальної адаптації підходять доцільно та вагомо. Запорука 

вдалої соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими 

потребами це – вдала соціальна адаптація дитини до навчання в 

навчальному закладі. 

Соціальна адаптація – це процес активного пристосування 

особистості до змін в середовищі за допомогою різноманітних 

соціальних засобів. 

На базі нашого навчального закладу залучаються до 

використання усі види соціальної адаптації. 

В першу чергу, це пристосування середовища та 

модифікація фізичного оточення. 

Це – обладнання навчального закладу засобами для зручного 

пересування та перебування дитини з особливими потребами 

(обладнання кімнат пандусами, спеціальні кімнати гігієни, 

збільшення або зменшення інтенсивності світла, контроль за 

рівнем шуму в приміщенні). 
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По-друге, це – адаптація та модифікація навчальних підходів 

та методик, індивідуальний підхід до дитини в залежності до її 

потреб, можливостей та діагнозу, розширення світогляду, 

вибору різноманітних форм роботи (арттерапія, використання 

комп’ютерних технологій тощо). 

По-третє, це – адаптація та модифікація матеріалів: 

навчальних посібників, розвиваючих та навчальних іграшок 

(дидактична «Черепаха», сухий басейн, різноманітні тренажери 

та батути, басейн) відповідно до потреб дитини. 

По-четверте, це – адаптація та модифікація навчального 

плану та завдань визначених для дитини. Для кожного учня 

команда фахівців розробляють на початку року та корегують в 

продовж року індивідуалізований навчальний план. Що включає 

в себе: стиль навчання, навчальні підходи, матеріали та 

обладнання, додаткові заняття зі спеціалістами. 

Такий підхід реалізується у повному обсязі в навчально-

виховному процесі нашої школи. 

Формування активної особистості, здатної швидко 

орієнтуватися в складному життєвому просторі та творчо 

змінювати його в міру власних можливостей є одним з основних 

завдань колективу нашого навчального закладу. 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ СУПРОВОДУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ 

 
Панченко Тетяна Леонідівна 

науково-методичний відділ Білоцерківського інституту економіки і 

управління Університету «Україна» 

 

Самостійна робота студентів є однією з найважливіших 

складових навчального процесу вищих навчальних закладів, у 

ході якої відбувається формування навиків, умінь і знань, а в 

подальшому забезпечується засвоєння прийомів пізнавальної 
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діяльності, розвиток інтересу до творчої роботи і, врешті-решт, 

здатність вирішувати технічні і наукові завдання. Ефективність 

самостійної роботи цілком залежить від власних зусиль 

студентів. 

Аналіз стану педагогічної практики в аспекті організації 

навчальної діяльності студентів з обмеженими фізичними 

можливостями свідчить про те, що традиційні технології 

навчання (зміст, форми, методи) не здатні повною мірою 

вирішити завдання включення такої молоді в активну самостійну 

роботу. Масова загальноосвітня школа навчає дітей з вадами 

здоров’я, перш за все, запам’ятовувати відомості та дії, 

накопичувати фактичний матеріал, замість того, щоб вчити 

самостійно і цілеспрямовано оволодівати необхідними 

знаннями, навичками та вміннями. 

За твердженням В. А. Козакова, самостійна робота студента 

– це специфічний вид діяльності навчання, головною метою 

якого є формування самостійності суб’єкта, тобто здатності 

організовувати і реалізувати свою діяльність без стороннього 

керівництва і допомоги [1, с.11]. 

Самостійність у здобутті знань передбачає оволодіння 

складними вміннями і навичками бачити зміст та мету роботи, 

організовувати власну самоосвіту, вміння по-новому підходити 

до вирішуваних питань, пізнавальну і розумову активність. 

Досвід переконує, що далеко не всі студенти з обмеженими 

фізичними можливостями виявляють необхідні знання і вміння, 

свідомість і волю, вкрай необхідні для організації власної 

самостійної роботи. 

Завдання педагогів навчити студентів з обмеженими 

фізичними можливостями вчитися самостійно, або, по-іншому, 

сформувати чи розвинути їхні вміння самостійного здійснення 

навчальної діяльності, розвинути здібності студентів до 

активного пізнання. 

У структурі самостійної роботи, як виду діяльності, науковці 

виділяють такі взаємопов’язані компоненти: мотив діяльності, її 

мета, способи здійснення, зовнішні умови. Самостійна робота 

студентів може здійснюватися лише за наявності усіх зазначених 
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компонентів, котрі слід не просто враховувати, а чітко задавати 

кожен з них, забезпечуючи їх зміст та максимально можливий 

рівень розвитку [2, с.14]. 

Свідоме бажання працювати самостійно виникає у студентів 

тільки у тому випадку, коли вони вже мають опорні знання для 

формування нових понять і умінь. Тому важливою умовою 

здійснення студентами з обмеженими фізичними можливостями 

самостійної роботи є така організація взаємодії викладача і 

студента, у ході якої відбувається засвоєння останнім 

різноманітних прийомів навчальної діяльності: письмових, 

графічних, усних, практичних тощо, причому нерідко у певному 

їх поєднанні. У процесі навчання прийомам самостійної 

навчальної діяльності студента з особливими потребами з метою 

розвитку його самостійності перелік необхідних дій повинен 

мати характер рекомендацій і визначати лише основні шляхи 

виконання навчальних дій, але суворо їх не регламентувати. 

Слід наголосити на значенні поетапного формування 

прийомів виконання самостійних дій, поступового їх 

ускладнення. Дуже важливо у процесі розвитку здатності до 

самостійної роботи спочатку створити передумови, фундамент 

для кожного з наступних кроків. Систематичне тренування вже 

набутих навиків сприятиме їх закріпленню та удосконаленню, 

надасть можливість розвитку на їх основі більш складних умінь. 

Планування, організація і реалізація роботи студентів з 

обмеженими фізичними можливостями за відсутності викладача 

є важливим завданням навчання у вищому навчальному закладі. 

Для того, щоб самостійна робота студентів з обмеженими 

фізичними можливостями була ефективною необхідно виконати 

ряд умов, до яких ми віднесли такі, як: забезпечення 

раціонального поєднання аудиторної і самостійної роботи; 

методично правильна організація самостійної роботи студента в 

аудиторії і поза нею; забезпечення студентів необхідними 

методичними матеріалами для ефективного здійснення процесу 

самостійної роботи; забезпечення ефективного контролю за 

ходом самостійної роботи та розробка системи заходів  для 

заохочення студентів за якісне її виконання. 
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Організація самостійної роботи студентів з інвалідністю 

проходить у два етапи: а) початкова організація, що передбачає 

безпосередню участь викладача у діяльності студентів з 

виявленням причин появи помилок; б) самоорганізація, що не 

вимагає безпосередньої участі викладача у процесі самостійного 

формування знань студентів. 

Викладач має постійно стимулювати діяльність студента з 

обмеженими можливостями здоров’я, висуваючи нові завдання, 

розкриваючи перспективи інтелектуального розвитку, оцінюючи 

роботу та заохочуючи до неї при отриманні позитивних 

результатів навчальної діяльності. 

Додержання відповідних правил організації самостійної 

роботи студентів з інвалідністю у вищих навчальних закладах 

дозволить сформувати у них вміння і навики раціональної 

власної діяльності, розвинути пізнавальні здатності студентів, 

підвищить рівень їхньої творчої, наукової, професійної 

активності. Педагогічна практика свідчить, що чим більше 

студенти з обмеженими фізичними можливостями працюють 

самостійно, тим вищими є результати їхнього навчання, тим 

краще вони виявляють себе у самостійній практичній діяльності, 

тим ефективніше відбувається їхня інтеграція у оточуюче 

суспільне середовище. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НАДАННЯ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Полюк Світлана Петрівна 

відділ наукової роботи ХІСТ Університету «Україна» 

 

Існує досить великий перелік захворювань, що призводить 

до інвалідності. Ці хвороби, безсумнівно, «залишають свій слід» 

на поведінці дитини, його відносинах з оточуючими і в інших 

сферах його життя, створюючи певні «бар'єри» на шляху дітей-

інвалідів і їх сімей до нормального життя, до їх інтеграції в 

суспільство. 

Наявність бар'єрів між інвалідами і суспільством обумовлено 

тим, що суспільство прагне до того, щоб, відкупившись від 

інваліда з одного боку обмежити його соціально і виховати в 

ньому споживацьке відношення до здорових людей і 

суспільства. Сім'я, являючись часткою суспільства, не готова до 

того, щоб виховати повноцінну особу і пристосувати дитину-

інваліда до реальних життєвих умов. Боячись інвалідів, з іншого 

боку, їх починають посилено опікати. Іншими словами, рішаючи 

фізіологічні і мінімальні соціальні проблеми інвалідів 3-17 років, 

їх розбещують гіперопекою, вселяють комплекс неповноцінності 

і нездатності до самостійних дій. Коли ж настає час припинення 

соціальних програм, інваліди виявляються нездібними до 

реального життя. Вони уходять в себе. 

Таке відношення до дітей з обмеженими можливостями 

властиво не тільки нашому суспільству. Однак, за рубежем 

робиться все можливе для вирішення цієї проблеми. Для цього 

розроблені програми «Реабілітація, що базується на 

безпосередньому оточенні» (ООН) і «Інклюжен» (США). Але 

одна річ – на папері, а інше – в житті. І, хоча люди з обмеженими 

можливостями, а так само їх сім'ї як і раніше наштовхуються на 

бар'єри у взаєморозумінні і спілкуванні з іншими людьми, багато 

що свідчить про те, що в цілому соціальні стереотипи поведінки, 

відносини до інвалідів поступово еволюціонують, минувши 
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шлях від неуваги і відкидання до прийняття і визнання їх прав, 

достоїнства і корисності суспільству. 

Таким чином, очевидно, що через особливості дітей-

інвалідів і їх потреб, їм необхідна професійна допомога фахівців. 

Ця допомога повинна носити не тільки медичний характер, вона 

повинна бути комплексною, зачіпати всі сторони життя такої 

дитини. 

Оскільки за часів радянської влади надання допомоги дітям-

інвалідам зводилася до його ізоляції в спеціальній школі 

інтернаторного типу, тому на нашу думку, при організації 

допомоги таким дітям в теперішній час існує необхідність в 

звернутися до зарубіжного досвіду. В розвинутих країнах за 

рубежем вже склалися певні стандарти, форми і методи роботи з 

дітьми-інвалідами. В кожній країні існують свої особливості 

надання допомоги цій категорії населення обумовлені 

національною своєрідністю, соціально-економічними умовами, 

психолого-педагогічними традиціями, орієнтацією на певні 

наукові підходи. Однак, можна виділити і деякі загальні 

тенденції, які необхідно враховувати при створенні системи 

надання допомоги таким дітям. 

По-перше, це максимально можлива інтеграція дитини з 

обмеженими здібностями в суспільне життя (в тому числі і 

інтегроване навчання ). По-друге, перевага виховання цих дітей 

в сім'ї. По-третє, спрямованість на ранню діагностику порушень 

і їх лікування. По-четверте, індивідуальний підхід до реабілітації 

і абілітації дитини у кожному конкретному випадку. 

Нині створюється, розробляється ряд програм, що 

враховують дані тенденції. Одна з таких програм, запропонована 

ООН, – це Реабілітація, що базується на безпосередньому 

оточенні (РНБО). Вона визначається, як стратегія розвитку 

суспільства, що проводиться з метою реабілітації, зрівнювання 

можливостей і соціальної інтеграції всіх інвалідів. Її мета: 

змінити положення справ в цій галузі, проводити навчання, із 

залученням уряду і громадськості; розробити систему, здатну 

надати допомогу всім потребуючим інвалідам. Суть РНБО 

полягає в тому, що сім'я і безпосереднє оточення, яки засвоїли 
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деякі основні реабілітаційні навички, а так само і сам інвалід, 

здатні самостійно здійснювати реабілітацію. Безумовно, їм 

надається допомога і підтримка відповідних установ систем 

охорони здоров'я, освіти, зайнятості і соціального захисту. В 

США діє програма “Інклюжен”. Її основи були закладені 

“Реабілітаційним Актом”(закон № 93-112 1973р.) і законом про 

навчання дітей-інвалідів (1974-1975 рр.), в які з часом було 

внесено декілька поправок і доповнень. В 80-ті роки ХХ століття 

в Америці почався процес споруди нових будівель і перебудови 

старих з урахуванням потреб різних категорій інвалідів. Заради 

досягнення цієї мети урядом виділялися додаткові фінансові 

кошти і, в той же час, накладалися жорсткі санкції за порушення 

прийнятих стандартів. Для зміни ставлення громадян до 

інвалідів проводилася продумана і розроблена психологами і 

іншими фахівцями кампанія в засобах масової інформації. 

Велику роль в цьому відіграли і релігійні організації. Таким 

чином інваліди отримали доступ до всіх сфер життєдіяльності 

суспільства, при цьому змінювалося сприйняття їх здоровими 

людьми. 

По всій країні почали з'являтися суспільні організації і клуби 

для інвалідів, а так само різні фундації. Хотілося б відзначити, 

що в США саме спеціалізовані фундації і організації здійснюють 

значну частину послуг для людей з особливими потребами, що 

встановлені згідно із законом, за фінансові засоби, які надані 

муніципалітетом. 

Що стосується інтеграції в навчанні, то труднощі виникли з 

розробкою програм, підготовкою персоналу, розробкою 

психологічних моделей сприйняття дітей – інвалідів здоровими 

дітьми і навпаки. Модель «Інклюжен» має на увазі, що навіть 

дитина з синдромом Дауна може навчатися з нормальними 

дітьми. Звичайно для таких дітей розробляються окрема 

програма, свої полегшені завдання. Багато чого в успішності 

здійснення програми залежить від вчителя. 

У Великобританії допомогу інвалідам, в тому числі і дітям-

інвалідам, надають 3 групи організацій: приватні власники 

будинків, що забезпечують догляд за певну платню; суспільний 
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сектор; місцева влада яка забезпечує велику частину соціальних 

послуг. 

Соціальні служби надають допомогу вдома, в денних 

центрах, інтернатах або денних школах. В перерахованих 

установах при роботі з дітьми із порушенням інтелекту особливу 

увагу надають навчанню навичкам спілкування, правилам 

поведінки на вулиці, в суспільних місцях, для чого 

організовуються спеціальні прогулянки. Для підлітків з 

розумовою відсталістю функціонують центри професійної 

підготовки. Для дітей-інвалідів і хворих дітей при госпіталях 

організовуються спеціальні відділення працетерапії. 

Працетерапевти в галузі педіатрії ставлять за мету розвиток у 

дітей оптимального рівня незалежності в повсякденному житті з 

фізичного, психічного і соціального боку. 

Що стосується освіти дітей з особливими потребами, 

інтеграція в навчанні і наявність спецшкіл розглядаються як 

необхідні паралельні умови освіти. Вони підтримують порядок і 

гнучкість системи освіти і дозволяють таким дітям включатися 

до неї і відходити від неї у міру того, як змінюються їх потреби. 

До надходження в школу в більшості регіонів Англії, а так 

само в деяких інших країнах досить ефективно використовується 

система Потедж (педагогічне обслуговування вдома дітей від 0 

до 4-5 років із затримками в розвитку), яка зародилася в 1970 

року в США. В основі роботи з такими дітьми лежить 

індивідуальна програма, яка складається для кожної дитини з 

урахуванням його особливостей. 

Для роботи з дітьми з порушенням інтелекту в низці країн, 

переважно скандинавських, організовуються будинки в яких 

мешкає не більше 30 дітей. В них створюються умови, які 

максимально наближені до сімейних. Фахівці проводять 

спостереження за дітьми, визначають методи лікування і 

реабілітації, розробляють індивідуальні програми навчання. 

Навчання всіх категорій дітей-інвалідів, в основному, 

здійснюється в загальноосвітніх школах. Шкільна і суспільна 

політика направлена на те, щоб створити умови для 
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встановлення максимально близьких взаємостосунків між 

учнями всіх категорій. 

Таким чином, нині в більшості країн відбувається перехід від 

роздільної освіти і нагляду за дітьми із особливими потребами 

до їх повної інтеграції, якщо це можливо. Цей перехід 

регулюється законодавством. 
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доктор педагогічних наук, професор, 

кафедра соціальної роботи ХІСТ Університету «Україна» 

 

Робота з учнівською молоддю з особливими потребами має 

ряд специфічних ознак. Це обумовлено їхнім фізичним і 

психологічним станом, ціннісними орієнтаціями, ставленням до 

оточуючих і до себе, рівнем активності у соціумі. Водночас, як 

засвідчують факти із повсякденного життя, приклади видатних 

людей, багато тих, хто має особливі потреби здатні досягати 

значних успіхів у житті, максимально розвивати і реалізовувати 

свої можливості. Підтвердженням цьому є знайомство із 

біографією чотирьохсот видатних людей: чверть із числа 

досліджуваних мала фізичні недоліки – сліпоту, глухоту, 

хронічні хвороби, невдалу зовнішність, низький зріст, дефекти 

мови і т.д.  

Важливу роль у цих ситуаціях відіграє такий чинник 

розвитку особистості як самовиховання – свідома, 

цілеспрямована діяльність людини, спрямована на вироблення, 

удосконалення або зміну нею своїх якостей у відповідності з 

соціальними та індивідуальними цінностями, орієнтаціями, 

інтересами, що складаються під впливом умов життя і 

виховання.  
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Специфіка самовиховання полягає в тому, що воно серед 

усіх інших чинників розвитку особистості у найбільшій мірі 

спирається на її індивідуальні особливості, нахили та потреби, 

що є надзвичайно важливим у розвитку учнівської молоді з 

особливими потребами. Завдяки самовихованню їм вдається 

виявити для самих себе домінуючі задатки, які у майбутньому 

можуть суттєво визначити весь їхній життєвий шлях, 

забезпечити у максимальній мірі розвиток фізичних, 

інтелектуальних і моральних якостей.  

Водночас варто зазначити, що самовиховання, на відміну від 

виховання, передбачає певний рівень розвитку інтелекту, який 

виявляється у всьому, що стосується зміни свого “я”. Тому 

багато педагогів стверджують, що робота над собою стає 

постійною, ефективною, якщо є зріла самосвідомість. 

Усвідомлення власної поведінки веде до самоспостереження, 

самоаналізу, самокритики. Обдумування своєї діяльності в 

навколишньому світі сприяє формуванню цілеспрямованості, 

високих ідеалів, мотивів – важливих спонукальних причин 

роботи над собою.  

Педагогічно правильно організоване самовиховання сприяє 

тому, що виховний процес набуває яскраво вираженого 

особистісно-зорієнтованого характеру протікання. Виховний 

процес, який не забезпечує належних умов для розвитку 

самовиховання, здебільшого будується на безпосередньому 

підкоренні, приниженні гідності людини, що в кінцевому 

результаті не сприяє її моральному та професійному 

становленню, а, навпаки, викликає спалахи агресії та опору. 

У зв’язку з цим виникає необхідність у педагогічній 

допомозі молоді з особливими потребами в організації 

самовиховання. 

Умовно цей процес можна поділити на ряд етапів.  

Перший етап – спонукальний. Основне завдання педагогів 

полягає у тому, щоб викликати в особистості бажання пізнати 

себе, визначити свої сильні та слабкі сторони, сформувати 

прагнення до самовдосконалення. Саме такі роздуми і прагнення 
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є внутрішньою енергією, необхідною для досягнення успіхів у 

навчанні та майбутній професійній діяльності. 

Як свідчать результати досліджень, молодь з особливими 

потребами часто не вірить у свої власні можливості. Багато хто 

із числа такої молоді переконані, що той, хто досягнув значних 

успіхів у тому чи іншому виді діяльності, зробив це завдяки 

особливим природним задаткам. Тому їм при зовнішньому 

вираженні бажання займатись самовдосконаленням не вдасться 

досягти таких результатів. 

Значною мірою усуненню такої проблеми допоможуть 

розповіді про потенційні можливості людини, зустрічі із 

представниками різних професій, ознайомлення із життям 

видатних людей, паролімпійцями, які завдяки наполегливій, 

систематичній роботі над собою зуміли досягти високого рівня 

досконалості. 

В результаті таких дій відбувається, нерідко на підсвідомому 

рівні, інтуїтивне зіставлення вроджених здібностей і зовнішніх 

вимог. Якщо дії цього оцінювального механізму “дають 

позитивний сигнал”, то виникає, за словами А.Маслоу, “потреба 

в самоактуалізації,” і тоді мотивація самовдосконалення починає 

працювати на повну силу. 

Другий етап – цільовий або проектуючий. Завдання педагога 

як досвідченішого колеги на цьому етапі полягає в тому, щоб 

допомогти кожному накреслити мету та розробити програму 

самовдосконалення. Це дуже складне завдання і надзвичайно 

важливий етап у самовихованні особистості. Його успішній 

реалізації значною мірою сприяє наявність чітко окресленого 

ідеалу. 

Програма самовиховання передбачає певну систему дій, 

спрямованих на досягнення загальної мети і конкретних завдань 

роботи над собою. Без такої програми самовиховання матиме 

ситуативний характер, воно звертається до випадкових дій і в 

кінцевому результаті приречене на невдачу. 

План передбачає не лише перелік завдань, але й визначення 

конкретних дій, спрямованих на їх розв`язання. Вдала програма 

самовиховання, конкретний його план – значна частина справи. 
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Важливо, щоб вони не залишилися лише на папері, а допомагали 

самоудосконалюватись. Для цього на їхній основі доцільно 

скласти короткі рекомендації, своєрідні правила самовиховання. 

Третій етап – організаційно-дійовий. Завдання педагога 

полягає в допомозі молоді з особливими потребами аби їхні 

наміри здійснилися. 

Цей процес надзвичайно складний. Тому особливо важливим 

елементом цього етапу є схвалення рішення. Це практично 

завжди вольовий акт. Прийняття або схвалення рішення має 

виняткове значення у самовихованні: це надійний засіб 

формування волі, рішучості, віри у свої сили, це стимул до дії, 

“пусковий механізм” діяльності, це, нарешті, показник зрілості 

особистості. 

Учнівській і студентській молоді з особливими потребами 

можна запропонувати (краще записати) основні правила, якими 

вони могли б керуватися в процесі самовдосконалення. 

Досвід переконує, що потреба у самовдосконаленні значно 

зростає, коли молодь активно залучається до цікавих для неї 

видів діяльності (наукова робота, художня самодіяльність, 

спорт, і т.п.) з обов`язковою фіксацією її результатів. 

Четвертий етап – оцінювально-результативний. Необхідно 

допомогти учнівській і студентській молоді оволодіти методами 

самоконтролю, самоаналізу та самозвіту. На цьому етапі педагог 

може посприяти аналізу результатів роботи по 

самовдосконаленню, допомогти виявленню причин успіхів чи 

невдач, дати поради щодо корекції наступних дій. Позитивні 

успіхи, підвищена емоційність при їх оцінюванні є важливим 

стимулом до наступного самовдосконалення. 

Таким чином, можна зробити висновок: самовиховання 

відіграє суттєву роль у становленні та розвитку учнівської 

молоді з особливими потребами. Його роль у цьому процесі 

особливо зростає за таких умов: 

- усвідомлення ролі самовиховання у своєму становленні; 

- створення можливостей кожному учневі і студентові для 

виявлення і розвитку індивідуальних особливостей; 
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- комплексна зорієнтованість навчально-виховної роботи на 

розвиток усіх структурних компонентів особистості: 

пізнавального, емоційно-ціннісного, діяльнісно-вольового; 

- перетворення вихованців у суб’єктів самовдосконалення; 

- надання тактовної, кваліфікованої педагогічної допомоги 

молоді з особивими потребами у самовихованні з урахуванням 

усіх етапів його становлення: спонукаючого, проектуючого, 

організаційно-дійового, оцінювально-результативного. 
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З часу ратифікації Україною Конвенції ООН про права 

дитини найбільшого визнання та поширення набуває соціальна 

модель суспільного буття, що пов'язана з дотриманням прав 

людини. Наразі розлади здоров'я розглядаються як соціальна 

проблема, а не як характеристика особистості. Адже, беручи до 

уваги, що всі люди різні від природи, скоріше соціум не створює 

того середовища, яке б могло задовольнити потреби людей-

інвалідів, зокрема виховати ставлення до них як до людей з 

особливими потребами, розробити відповідні виробничі норми, 

адаптувати архітектуру міст/селищ та транспортні засоби. Для 

соціальної моделі суспільного буття найбільш прийнятною є 

інклюзія, зокрема інклюзивна освіта. Відповідно до Концепції 

розвитку інклюзивної освіти інклюзивне навчання – це 

комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом 

організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах 

на основі застосування особистісно-орієнтованих методів 

навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей 
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навчально-пізнавальної діяльності таких дітей [1]. Інклюзивна 

освіта – гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з 

особливостями психофізичного розвитку в умовах масової 

загальноосвітньої школи за місцем проживання. Навчання 

відбувається за індивідуальними навчальними планами та 

забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним 

супроводом. Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього 

середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної 

дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. 

Основними принципами розвитку інклюзивної освіти є: 

1. науковість (розробка теоретико-методологічних основ 

інклюзивного навчання, програмно-методичного 

інструментарію, аналіз і моніторинг результатів впровадження 

інклюзивного навчання, оцінка ефективності технологій, що 

використовуються для досягнення позитивного результату, 

проведення незалежної експертизи); 

2. системність (забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти дітей з особливими освітніми потребами, наступності між 

рівнями освіти: рання допомога – дошкільна освіта – загальна 

середня освіта);  

3. варіативність, корекційна спрямованість (організація 

особистісно-орієнтованого навчального процесу у комплексі з 

корекційно-розвивальною роботою для задоволення соціально-

освітніх потреб, створення умов для соціально-трудової 

реабілітації, інтеграції в суспільство дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку, у тому числі дітей-інвалідів); 

4. індивідуалізація (здійснення особистісно-орієнтованого 

(індивідуального, диференційованого підходу)); 

5. соціальна відповідальність сім’ї (виховання, навчання і 

розвиток дитини; створення належних умов для розвитку її 

природних здібностей, участь у навчально-реабілітаційному 

процесі); 

6. міжвідомча інтеграція та соціальне партнерство 

(координація дій різних відомств, соціальних інституцій, служб з 

метою оптимізації процесу освітньої інтеграції дітей з 

особливими освітніми потребами) [1]. 
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Концепція розвитку інклюзивної освіти відображає одну з 

головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними 

членами суспільства. Навчання в інклюзивних навчальних 

закладах є корисним, як для дітей з особливими освітніми 

потребами, так і для дітей з типовим рівнем розвитку, членів 

родин та суспільства в цілому. 

Як свідчать дослідження, в інклюзивних класах наголос 

робиться в першу чергу на розвиток сильних якостей і талантів 

дітей, а не на їхніх фізичних або розумових проблемах. 

Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, 

мовному, соціальному та емоційному розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами. При цьому діти з типовим 

рівнем розвитку демонструють відповідні моделі поведінки 

дітям з особливими освітніми потребами і мотивують їх до 

цілеспрямованого використання нових знань і вмінь. 

В інклюзивних класах взаємодія між учнями з особливими 

освітніми потребами та дітьми з типовим рівнем розвитку 

сприяє налагодженню між ними дружніх стосунків, завдяки 

чому діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися 

до людських відмінностей, стають більш чуйними, готовими до 

допомоги. 

Як бачимо, впровадження інклюзивного навчання дітей з 

особливими потребами вимагає формування на державному 

рівні нової філософії освіти, а в навчальних закладах перш за 

все, вивчити потребу та бажання батьків дітей з особливими 

освітніми потребами щодо здобуття освіти за інклюзивною 

формою, проводити роботу в педагогічних та учнівських 

колективах стосовно виховання толерантного ставлення до даної 

категорії учнів, активно залучати до участі у житті навчального 

закладу учнів, які за станом здоров’я навчаються за 

індивідуальною формою навчання. 
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Новими тенденціями в освітній політиці сучасної України є 

ухвалення ідеї щодо інтеграції людей з обмеженими 

можливостями в масове освітнє середовище та в соціальне 

життя. У цьому і полягає пріоритетність психолого-педагогічної 

виховної допомоги у адаптації дітей з обмеженими 

можливостями до самостійної життєдіяльності в умовах 

інтеграції. Досягнення цієї мети має на увазі виховну діяльність 

в трьох напрямах. 

Перший напрям – створення і підтримка єдності і цілісності 

особистості зростаючої людини з обмеженими можливостями 

життєдіяльності, тобто особистісна інтеграція. 

Психофізичні дефекти та викликані ними відхилення в 

розвитку індивідуальним чином порушують гармонійну 

взаємодію психофізичних структур людини.  

Відповідне виховання допомагає у формуванні в дитини з 

обмеженими можливостями: 

- прийнятної «Я-концепції», індивідуальної ідентичності; 

- оптимістичних, позитивних установок і мотивацій; 

- впевненості у собі, у ситуаціях свого повсякденного життя; 

- бажання жити, вчитися, спілкуватися, взаємодіяти; 

- обізнаності та інтересу до світу людей і миру речей; 

- задовільного фізичного самопочуття і емоційного стану. 

Отже, спеціальне виховання полягає у допомозі людині з 

обмеженими можливостями прагнути до досягнення життя в 

гармонії із самим собою. 

Фізичні і психічні дефекти та їх наслідки спричиняють за 

собою порушення соціальних відносин. Виникає соціальна 

дезінтеграція. Той, хто не включений в навколишній соціальний 

світ, не спроможний зберегти і внутрішню гармонію [1]. 

Тому другим напрямом виховній діяльності є послідовне 

формування і розвиток соціальних компетенцій та навичок 
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соціальної взаємодії. Для цього необхідно людину, відповідно до 

наявних умов і індивідуальних можливостей навчити: 

- спілкуватися і взаємодіяти з більш широким соціальним 

оточенням; 

- розуміти норми та правила соціальної поведінки та 

слідувати їм; 

- володіти способами психологічного захисту у випадках 

негативного досвіду комунікації і взаємодії з оточуючими; 

- засвоювати різні соціальні ролі і запобігати можливості 

входження в соціальну роль «інваліда», «вихованця спеціальної 

корекційної установи»; 

- брати участь в соціальних групах на вибір (ігрових, 

навчальних, робочих); 

- включатися та взаємодіяти з оточуючими в соціально-

побутових умовах, розвивати в собі активну інтеграційну 

особистісну позицію; 

- після закінчення шкільного навчання поетапно засвоювати 

професійне включення. 

Третім, не менш значущим, напрямом у виховній діяльності 

є формування інтеграційної готовності та інтеграційної культури 

усіх учасників інтеграційного процесу – інших вихованців, 

школярів та педагогів системи масової освіти, батьків, 

адміністрації освітніх установ і широкого соціального оточення. 

Ця робота складається з наступних взаємозв'язаних завдань: 

- ініціація, налагодження та підтримка інтеграційних 

контактів і практичної співпраці в навчанні, грі, в 

повсякденному житті, в праці та відпочинку; 

- уявлення та захист інтересів людей з обмеженими 

можливостями, подолання тенденцій сегрегацій, якщо такі 

виникають; 

- інформування широкої громадськості про ситуацію людей 

з порушеннями розвитку різних категорій, про їх можливості; 

дезавуювання негативних по своїй суті міфів про «інвалідів»; 

формування готовності до захисту прав таких людей, до акцій 

солідарності в їх підтримку; 
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- вплив на планування і реалізацію освітньої і соціальної 

політики в частині дотримання прав людей з обмеженими 

можливостями, у тому числі і прав жити та навчатися разом зі 

всіма [2]. 

Таким чином, мова йде про виховання суспільства в цілому. 

Для нашої країни це особливо актуальне та важке завдання. 

Соціальний та нормативний плюралізм сучасного життя 

вимагає реалістичного підходу до постановки і вирішення 

виховних завдань в умовах інтеграції. Необхідно враховувати 

негативні чинники, що впливають на інтеграційний процес, 

брати до уваги ту обставину, що і освітня, і соціальна інтеграція 

мають свої межі, обумовлені як самим феноменом інтеграції, так 

і об'єктивними можливостями інтегрованих [1]. Виникаючі 

ініціативи та інновації не повинні пригнічувати права та 

обмежувати розвиток дітей, що не мають порушень у розвитку. 

При плануванні результатів виховної роботи в умовах інтеграції 

важливо мати на увазі і дані 40-річного зарубіжного досвіду, які 

свідчать, що навіть при найделікатнішому і розумнішому 

впровадженні інтеграційних ідей в систему освіти і проведенні 

компетентної дієвої виховної політики певна частина 

суспільства відмовляється приймати ці ідеї. 
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СЕКЦІЯ ІІ. Проблеми соціалізації дітей та молоді з 
особливими потребами в процесі навчання 

 

 

 

СПІЛКУВАННЯ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ШКОЛІ 

(соціально-психологічний аспект) 

 
Вересюк Микола Петрович 

Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 

 

Поряд із сім’єю, школа – найважливіша ланка соціалізації. 

Вона надзвичайно сильно впливає на повсякденне життя та 

перспективи розвитку дитини. Відомий педагог К.Д. Ушинський 

писав: «Тільки особливість може впливати на розвиток і 

визначення особистості, тільки характером можна утворити 

характер» [1]. 

Вчителю який буде навчати дитину з порушенням зорової 

функції, необхідно добре знати її психологічні особливості та 

варіанти їх проявів у навчально-виховному процесі. Важливого 

значення набуває й підготовка учнівського та батьківського 

колективу до перебування у класі дитини з вадами зору. Дітям 

слід пояснити, чому один з однокласників буде носити окуляри 

(чи сказати про інші особливості), налаштувати, чим вони 

можуть допомогти своєму однокласнику, сформувати позитивне 

ставлення до нього. Так само певну підготовчу роботу слід 

провести й з дитиною, що має проблеми зору, вона має бути 

готовою до подолання труднощів, до співпраці з іншими  на 

рівноправних засадах. У дітей з вадами зору часто виникають 

труднощі спілкування з іншими людьми, особливо ведення 

діалогу. Допомогу у подоланні цієї проблеми можуть надати 

вчитель, психолог та логопед. Рівень та її зміст визначається 

після повного обстеження дитини та спостереження за нею в 

процесі навчання й виховання. 

Вчитель у процесі своєї взаємодії та спілкування з учнями в 

інклюзивному класі навмисне чи без попереднього наміру 
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індивідуально-специфічним, неповторним чином продовжує 

себе в них, здійснюючи значущі для школярів перетворення 

їхньої мотивації, поведінки. Педагог, реалізуючи роль 

наставника, демонструє своїм вихованцям зразки активності, 

індивідуальні варіанти рольової поведінки, в яких знаходять 

відбиток притаманні йому особистісні характеристики [2]. 

Педагогічний вплив може бути різноманітним як за своїм 

характером, так і за спрямуванням. В соціальній і педагогічній 

психології в першу чергу виділяють цілеспрямований і 

нецілеспрямований педагогічний вплив [3]. 

Успішне виконання вчителем його професійно-педагогічних 

обов'язків в значній мірі залежить від конкретних соціально-

психологічних умов його діяльності, в тому числі й від 

психологічного клімату в навчально-виховному колективі. 

Психологічний клімат – це наявність або відсутність 

комплексу психологічних умов, що сприяють ефективній 

реалізації спільної діяльності й розвитку особистості. 

Реалізуючи певний стиль керівництва, тобто характерну, типову 

для себе систему педагогічних прийомів та засобів взаємодії зі 

школярами, вчитель впливає на формування того або іншого 

типу взаємовідносин в навчально-виховному колективі. При всій 

неповторності стиля педагогічної роботи кожного конкретного 

педагога можна виділити й охарактеризувати найбільш 

розповсюджені стилі педагогічного керівництва [2]: 

авторитарний, відповідальний та демократичний. Як показує 

практика, педагог повинен бути в цілому орієнтований на 

демократичний стиль керівництва, в якості головного стрижня 

якого виступають взаєморозуміння вчителя і школярів. 

У процесі підготовки підлітка до дорослого життя школі 

відводяться такі функції: навчання, формування особистості та 

адекватної соціальної поведінки. 

Можливо, на сьогодні виховний ефект звичайної школи 

нерідко зводиться нанівець через упереджені або індиферентні 

міжособистісні стосунки, які існують між педагогами та 

вихованцями, які мають особливі потреби. 
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Оскільки деякі педагоги переконані, що підлітки з 

порушеним зором самостійно нічого не можуть зробити, вони 

ставлять школярів у ситуацію залежності від них, виключають 

можливість рівноправної співпраці. Надати дітям самостійність 

вони не поспішають через існуюче у них побоювання, як би цим 

самим  не зашкодити дитині. Такі «добрі» наміри призводять до 

негативних наслідків. Свобода підлітків обмежується 

різноманітними заборонами, наглядом, контролем і т.п. 

Внаслідок цього у підлітків виникає апатія, відчуження, 

переконання що дорослі (за виключенням батьків) взагалі не в 

змозі їх зрозуміти. В результаті – як раз тоді, коли підліток 

більш за все потребує розуміння з боку дорослих, вони 

втрачають можливість впливати на нього. 

Як реакція, у підлітка нерідко виникають різні форми 

протесту, що виявляються у негативізмі, непідкоренні вимогам 

дорослих тощо. Труднощі, що реально існують у процесі 

соціальної взаємодії підлітка з найближчим довкіллям, 

накладають негативний відбиток на його подальший 

психосоціальний розвиток. 

У відповідності до рівня психічного та соматичного 

розвитку підліток, який має особливі потреби очікує, що 

відповідним чином зміниться і ставлення до нього з боку 

дорослих. Проте ці очікування, як правило, не виправдовуються 

через неадекватні уявлення дорослих про вікові норми та 

можливості підлітка, не знання психіки дітей з вадами зору. 

Саме звідси бере початок більшість конфліктів підлітка та 

педагогів, які є наслідком несправедливих чи помилкових вимог. 

Це загрожує можливістю виникнення у підлітка шкільної 

дезадаптації, яка проявляється у систематичній неуспішності, 

втраті інтересу до навчання та шкільних справ, гострих 

непримиренних конфліктах з вчителями [2]. 

Випадіння підлітка зі шкільного життя, системи 

неформальних стосунків з педагогами посилює тенденції до 

автономії підлітка. Через власну упевненість, що підліток сам по 

собі нічого не вартий, вчителі, як і деякі батьки, часто 

виключають можливість партнерської рівноправної взаємодії з 
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ним. Така позиція дорослих неодмінно викликає у підлітка 

протест і опір, що може за несприятливих обставин перейти у 

стійкий міжособистісний конфлікт, тривалість якого призводить 

до затримок в особистісному розвитку підлітка [4]. 

Якщо дорослий усвідомлює причину протесту з боку 

підлітка й бере на себе ініціативу щодо перебудови своїх 

взаємин із ним, то ця перебудова відбувається практично 

безконфліктно. В іншому разі виникає серйозний зовнішній та 

внутрішній конфлікт, у який втягнуті в однаковій мірі педагог і 

підліток. 

Відповідно до цього інклюзивна школа бере на себе 

збереження, виживання, захист і розвиток дітей з особливими 

потребами, їх соціально-педагогічної підтримки, співпраці з 

батьками. 
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Проблема соціалізації учнів з особливими потребами у 

процесі навчання в професійно-технічних навчальних закладах 

сьогодні є ще недостатньо дослідженою. Першокурсники з 
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особливими потребами вступають до професійно-технічних 

навчальних закладів, маючи недостатній обсяг  необхідних 

знань, умінь та навичок, які б сприяли їхньому саморозвитку, 

самореалізації, самовдосконаленню в майбутньому, 

самостійному житті. Вони виявляються непідготовленими до 

життя у звичайному середовищі, не пристосованому до їхніх 

особливих потреб, а також мають низький рівень соціалізації та 

соціальної адаптації, не вміють спілкуватися з незнайомими 

людьми. 

Спілкування – найважливіша соціальна потреба людини. А 

міжособистісне спілкування – це засіб передавання пізнавальної 

та емоційної інформації, що сприяє соціальному та 

інтелектуальному розвитку і вихованню учня [1]. 

Нестача спілкування призводить до затримки психічного і 

загального розвитку учнів ПТНЗ, що є показником 

уповільненого соціального розвитку, пригнічується емоційна 

сфера, внаслідок чого емоції та почуття стають невиразними, 

уповільненими, неадекватними; зменшується жвавість і 

природна рухливість дитини, з’являється млявість, вайлуватість, 

скутість. Всі перераховані вище ознаки в більшості випадків 

притаманні учням з особливими потребами, але подолати їх 

можливо, шляхом забезпечення повноцінного спілкування з 

однолітками. 

Таким чином, у професійних навчальних закладах 

впроваджуються такі форми освіти, які надають можливість 

особливим учням навчатися зі “здоровими”, соціально зростати, 

що й передбачає інклюзивна освіта. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 

лише 20% народжених дітей умовно вважається здоровими, інші 

– або страждають порушеннями психофізичного розвитку, або 

знаходяться в стані між здоров’ям і хворобою [2]. 

Визнання прав такої дитини, її інтересів, потреб, надання 

допомоги у процесі соціалізації та вибору професійної 

діяльності є дуже важливим на сучасному етапі розвитку освіти. 

Тому важливого значення набуває інклюзивне навчання, що 
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передбачає спільне перебування дітей із порушеннями 

психофізичного розвитку з їх здоровими однолітками. 

Англійський термін inclusion відображає нові погляди не 

лише на освіту, але й на місце людини в суспільстві [3]. 

Мета інклюзивного навчального закладу – дати всім учням 

можливість найбільш повноцінного соціального життя, активної 

участі в колективі, тим самим забезпечуючи найбільш повну 

взаємодію і турботу один про одного як членів співтовариства 

[4]. 

Таким чином, учні з особливими потребами у професійному 

навчальному закладі можуть отримувати такий соціальний 

досвід, як і їхні здорові товариші. 

Спільне навчання в групах корисне і для учнів без вад. Адже 

вони починають розуміти, з якими труднощами зустрічаються 

їхні однолітки-інваліди, стають співчутливими, гуманними. 

Вони спостерігають за тим, як людина може подолати значні 

перешкоди, щоб досягти мети та успіху. 

Повсякденні контакти з учнями з особливостями в розвитку, 

на наш погляд, сприяють розширенню соціального досвіду та 

особистісному розвитку однолітків. 

Педагогам професійного навчального закладу потрібно 

створювати в таких групах позитивний настрій, гарний 

мікроклімат та сприяти ставленню до учнів з особливими 

потребами як до рівноправних членів колективу. 

У процесі соціальної роботи педагоги, майстри виробничого 

навчання, вихователі гуртожитку, соціальні педагоги та 

практичні психологи професійних навчальних закладів повинні 

стимулювати вихованців на активізацію та розвиток їхніх 

власних сил і здібностей, прийняття самостійних рішень, прояв 

відповідальності за організацію свого життя; допомагати знайти 

конструктивні вирішення проблемних і конфліктних ситуацій; 

вселяти віру в себе, в особистий успіх; забезпечити реальні 

умови для співробітництва, пам’ятаючи про те, що відбувається 

формування майбутнього громадянина України. 

Педагогам необхідно особливу увагу приділяти створенню 

правильної ціннісно-нормативної системи виховання 
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майбутнього громадянина, яка включала б культурні, моральні 

та етичні цінності. Також слід проводити роз'яснювальну роботу 

про специфіку тієї чи іншої професії, тому що життєве 

самовизначення учнів з особливими потребами – передусім 

пов’язане з вибором ними майбутньої професії, при цьому вони 

орієнтуються лише на її зовнішню сторону. Потрібно 

створювати механізми соціального патронажу учнів з 

особливими потребами [4]. 

Ефективність процесу соціалізації учнів з особливими 

потребами у професійному навчальному закладі та формування 

їх як громадян України значною мірою залежить від гуманного 

ставлення та професійної компетенції спеціалістів, які працюють 

з ними, а також належної матеріальної та моральної підтримки їх 

від держави. 
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ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ 

ПСИХОФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

 
Калмикова Людмила Володимирівна 

кафедра психології ХІСТ Університету «Україна» 

 

Згідно з Національною доктриною розвитку освіти України у 

XXI столітті вдосконалення системи освіти й виховання 

відповідно до принципів гуманізації та індивідуалізації 

передбачає максимальне врахування особистісних та 

психофізичних особливостей студентів і створення таких умов 

освіти, які б сприяли своєчасному й повноцінному розвитку всіх 

сторін особистості студента та його успішному навчанню. У 

цьому контексті актуальною проблемою сучасної української 

педагогічної теорії і практики є соціально-педагогічна підтримка 

студентів з обмеженими можливостями в процесі їхньої 

реабілітації та соціальної адаптації. 

Важливість цього завдання в наш час зумовлюється 

посиленням тенденції до зростання кількості людей, які мають 

різні порушення фізичного та нервово-психічного здоров’я. 

Звернення широкої громадськості (учених, педагогів, 

громадських діячів та ін.) до цієї проблеми пов’язано з тим, що 

люди з обмеженими можливостями розвитку в умовах 

українського демократичного суспільства не повинні 

залишатися на узбіччі соціально-культурних процесів, 

економічного життя суспільства, системи людських взаємин. 

Вони мають такі ж самі права і свободи, як і інші члени 

суспільства, і тому повинні володіти необхідним життєвим 

досвідом, сприймати, оцінювати, творчо використовувати 

матеріальні й духовні надбання українського народу [1]. 

Особливість роботи практичного психолога та соціального 

працівника з людьми з обмеженими психофізичними 

можливостями полягає у створенні таких соціально-

психологічних умов, які сприятимуть внутрішньому розвитку 

такої людини, досягненні нею своїх цілей, реалізації різних типів 
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поведінки, гнучкої адаптації. Треба створити атмосферу безпеки, 

в якій відсутнє зовнішнє оцінювання. 

Процес соціально-педагогічної реабілітації, навіть при 

сприятливому збігу обставин, розгортається нерівномірно й 

може бути сповнений рядом труднощів, кутів, що вимагають 

спільних зусиль дорослого й дитини. 

Труднощі соціальної реабілітації, як правило, породжують 

гіпертрофічну адаптованість до соціальних процесів, тобто 

соціальний конформізм або гіпертрофовану автономність, або 

повне неприйняття норм відносин, що складаються в соціумі [2]. 

Причини виникнення труднощів входження людини в 

систему соціальних відносин можуть бути всілякі, але, 

насамперед не пов'язані з неадекватним сприйняттям людьми-

інвалідами тих вимог, які пред'являє навколишній соціум. 

Критеріями подолання цих труднощів можуть бути наступні: 

1. Готовність до адекватного сприйняття виникаючих 

соціальних проблем і рішення цих проблем відповідно до норм 

відносин, що склалися в соціумі (соціальна адаптованість), тобто 

здатність адаптуватися до існуючої системи відносин, опанувати 

відповідну соціально-рольову поведінку і мобілізувати не тільки 

свій потенціал для вирішення соціальної проблеми, але й 

використовувати ті умови, у яких складаються відносини 

людини; 

2. Стійкість до несприятливих соціальних впливів 

(автономність), збереження своїх індивідуальних якостей, 

сформованих установок і цінностей; 

3. Активна позиція в рішенні соціальних проблем, 

реалізована готовність до соціальних дій, саморозвиток і 

самореалізація у виникаючих важких ситуаціях (соціальна 

активність), здатність до самовизначення й розширення границь 

просторової життєдіяльності. 

Кожний з перерахованих критеріїв не свідчить про 

підготовку людини до подолання труднощів соціальної 

реабілітації. Вони можуть розглядатися тільки в комплексі [3]. 

Одним з основних принципів роботи з студентами з 

обмеженими психофізичними можливостями є повага до 
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особистості. Необхідно поважати і приймати клієнта таким, 

яким він є [4]. 

Одною з основних соціально-психологічних проблем людей 

з обмеженими психофізичними можливостями є проблема 

маргінальності й аутоідентичності, тобто того, до якої групи 

відносить себе така людина - до "світу нормальних" або до 

"світу неповноцінних". Як показує практика, у більшості 

випадків люди в міру можливостей намагаються приховувати 

свої недоліки, щоб стати в очах навколишнього світу частиною 

"нормальних" людей. Якщо ж це не вдається, то людина з 

обмеженими можливостями або іде в соціальну самоізоляцію, 

або в процесі комунікації з нормальними людьми відчуває себе 

особливо неповноцінною через гіперопіку і співчуття з їх боку. 

У цьому випадку основними психологічними умовами 

соціальної адаптації людини з обмеженими психофізичними 

можливостями можуть бути усвідомлення нею реального 

положення справ і адекватна самооцінка, емоційна 

урівноваженість, адекватні міжособистісні відносини і 

знаходження своєї професійної ніші на ринку праці і зайнятості 

[5]. 
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АДАПТАЦІЯ ЯК УМОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
Кондратюк Світлана Миколаївна 

кафедра психології ХІСТ Університету «Україна» 

 

Психологічна адаптація розглядається як необхідна умова 

соціалізації особистості до умов навчання у ВНЗ. Соціалізацію 

характеризують, як процес входження особистості у нове 

середовище та як процес формування у неї певного ставлення до 

суспільного оточення. 

Більшість дослідників, зокрема В. І. Розов [1], 

О. В. Винославська [2] погоджується з тим, що насамперед в 

абітурієнтів після періоду психічного стану радості, успіху, віри 

в майбутнє, планування перспектив студентського життя, 

очікування початку навчального року настає цілком реальний і 

досить складний для більшості першокурсників період адаптації, 

який триває в більшості випадків весь семестр. На жаль, не 

кожен першокурсник успішно включається до студентського 

життя, тому що не знає про умови організації та змісту навчання 

у вищому навчальному закладі (невміння добре планувати час, 

надмірна навантаження, нестаток необхідної літератури, 

невміння працювати з першоджерелами, незадовільна підготовка 

отримана в школі). А саме перед першою екзаменаційною сесією 

погіршується, знижується самопочуття, активність студентів 

(деяка нормалізація настає у другому семестрі). 

Адаптація може характеризуватися такими ознаками: 

- задоволеність взаємостосунками; 

- сформованість умінь самостійної роботи; 

- самооцінка з погляду професійної підготовки; 

- ефективність діяльності особистості (виражає академічну 

успішність); 

- професійна спрямованість (наявність необхідних 

професійних якостей); 

- емоційне самопочуття; 

- ступінь засвоєння цінностей і норм мікро соціуму; 
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- ступінь включення в систему функціонально-рольових 

відношень.  

Варто зауважити, що розвиток студента на різних курсах має 

деякі особливі риси [3]. 

Так, на першому курсі головне завдання недавнього 

абітурієнта активно пристосовується у студентське колективне 

життя. У поведінці студентів проявляється високий ступень 

конформізму та відсутність диференціації до своїх ролей. 

На другому курсі студент включається у напружену учбову 

діяльність, інтенсивно застосовуються всі форми навчання і 

виховання. У студентів формуються широкі культурні запити і 

потреби, отримуються загальна підготовка. В основному процес 

адаптації на даному курсі завершується. 

На третьому курсі збільшується кількість дисциплін 

пов’язаних із визначеною спеціалізацією. В результаті 

розвиваються і поглиблюються професійні інтереси до наукової 

роботи, проте це може привести до звуження сфери 

різносторонніх інтересів особистості. 

Відтепер форми становлення особистості у вузі в основних 

рисах визначаються чинником спеціалізації. 

Четвертий курс характеризується проходженням навчальної 

практики, студенти реально ознайомлюються із спеціальністю. 

Інтенсивний пошук більш раціональних шляхів і форм 

спеціальної підготовки характерний для студентів даного курсу. 

У них відбувається переоцінка багатьох цінностей життя і 

культури. 

Перспектива швидкого закінчення вузу для студентів п'ятого 

курсу формує чіткі практичні установки на майбутній рід 

діяльності. Нові цінності, які сформувалися протягом навчання 

стають все більш актуальними і пов'язані з матеріальним і 

сімейним положенням, місцем роботи. Студенти поступово 

відходять від колективних форм життя вузу.  

Згідно з проведеними дослідженнями, О. А. Абдуліна [4] 

пропонує розрізняти дві складових адаптації студентів у вищому 

навчальному закладі, а саме: професійну адаптацію 

(пристосування до умов та організації навчального процесу, 
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розвиток навичок самостійності у навчальній та науковій роботі) 

та соціально-психологічну адаптацію (пристосування студентів 

до академічної групи, налагодження взаємовідносин з 

одногрупниками, знаходження власного стилю поведінки).  

Зазначимо, що виділяють дві групи факторів, які впливають 

на успішність адаптації: суб'єктивні (вік, стать, фізіологічні та 

психологічні характеристики людини) та фактори середовища 

(умови праці, режим і характер діяльності, особливості 

соціального середовища). Таким чином, студенту важливо 

навчитися вчитися, тобто отримувати самостійно знання, які 

ґрунтуються на творчому мисленні, а не на засвоєнні певного 

набору знань. Адже це сприятиме в майбутньому і професійному 

становленню особистості. Викладачам потрібно виробити у 

студентів нове відношення до навчання, де основним виступає 

сам процес руху думки, а не лише результат навчальної 

діяльності (оцінки). 

Тому для успішної адаптації, адміністрація вищого 

навчального закладу, викладачі, куратори, студенти старших 

курсів мають сприяти включенню першокурсників у нові для 

них види діяльності та нове коло спілкування. Значну допомогу 

у вирішенні цих завдань можуть надати психологічні служби, які 

працюють у вищих навчальних закладах. Для успішного 

проходження адаптаційного періоду вищий навчальний заклад 

створює сприятливі психолого-педагогічні умови, забезпечує 

неперервність навчально-виховного процесу і наступність 

розвитку особистості. 
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УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 
Курняк Лариса Миколаївна 

кандидат філософських наук, 

кафедра педагогіки, психології та загальноосвітніх дисциплін  

ХІСТ Університету «Україна» 

 

Третє тисячоліття, на прихід якого з надією, острахом і 

трепетом очікувало людство, вже майже завершує своє перше 

десятиріччя. Яким постало воно перед людством? Що 

принципово нового внесло воно в історію? Які виклики делегує 

нове тисячоліття людині і якою має стати освіта, виховання, 

ширше – соціалізація особистості, щоб іти в ногу з часом, 

забезпечувати її самореалізацію? 

Коротко відповісти на ці питання можна таким чином: 

переживши катаклізми ХХ століття, світ якось непомітно 

втягнувся в нові проблеми і суперечності, головні з яких 

пов’язані з новими провідними детермінантами світової 

динаміки – глобалізацією та інформаційною революцією. Освіта, 

підготовка людини до життя, має розвертатись як відповідь на 

виклики саме цих фундаментальних чинників. 

Вона має віддзеркалювати реальний характер життєвого 

процесу, його суперечності, негаразди, позитивні і негативні 

тони і відтінки. Молода людина з особливими потребами має 

зрозуміти з якою реальністю їй треба мати справу, коли вона 

вступить у самостійне життя. Студентська молодь повинна бути 

готовою до подолання труднощів, що зустрінуться на її шляху, 

вірити у прекрасне, надіятись на добро і прагнути до любові. 
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Адже тільки любов створює культурні цінності, забезпечує 

людині її реальну свободу. 

Людина – істота соціальна. Її основні характеристики 

задаються суспільством, яке зацікавлене в тому щоб вона 

формувалась як особистість із всіма культурними ознаками, які в 

ньому домінують. Саме тут і розвертається проблема управління 

процесом соціалізації особистості в полікультурному 

середовищі, яку ми розглядаємо у якості стратегічного завдання 

для суспільства і особистості. 

Управління в широкому розумінні є об’єктивним процесом 

упорядкування систем, суть якого полягає у забезпеченні 

цілісності й позитивній спрямованості їх функціонування, 

підтримання заданого режиму для досягнення мети шляхом 

обміну інформації. 

Виходячи з цього визначення, можна констатувати, що 

управління соціалізацією особистості в полікультурному 

середовищі є об’єктивним процесом цілеспрямованого 

впорядкування взаємовпливів основних чинників соціалізації з 

метою забезпечення бажаного результату – встановлення 

толерантної всебічно розвиненої особистості, здатної до 

розуміння, спілкування та співпраці з представниками різних 

народів і культур. 

Головними напрямками управління є: 1) забезпечення 

формування позитивного полікультурного середовища; 2) 

упорядкування і передача наступним поколінням 

конструктивного досвіду спілкування між народами в різні 

історичні часи і епохи; 3) оптимізація (на рівні державної 

політики й локальних соціальних систем) культурної взаємодії і 

співпраці між народами і культурами; 4) посилення мовного 

виховання; 5) цілеспрямоване виховання таких якостей 

особистості, як толерантність, налаштованість на співпрацю, 

миролюбивість і милосердя, а також нетерпимість і 

непримиренність до всяких виявів безкультур’я, насильства над 

особистістю. 

Визначальну роль у створенні позитивного полікультурного 

простору відіграють освітні процеси, адже виховання та 
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навчання виступає своєрідним механізмом управління 

процесами соціалізації. Це в першу чергу повинно бути 

направлено на формування у молодого покоління повноцінних 

уявлень, знань про етнічне й мовно-культурне різноманіття 

сучасного українського суспільства, засвоєння цінностей свого 

народу оволодіння духовними скарбами української культури, 

ознайомлення з культурою народів, що живуть поруч, та з 

культурами народів світу, а також розвиток умінь та навичок 

міжкультурної комунікації взаємодії. Всі названі трактування 

відображають головну ідею виховання – пріоритет розвитку 

актуальних і потенційних можливостей особи, її здібностей і 

потреб, готовності до самопізнання, самореалізації. Ідеї 

управління розвитку особи, психолого-педагогічного зростання, 

забезпечення об’єктивних і суб’єктивних умов для розвитку 

вихованців близькі, зрозумілі педагогам та в тій чи іншій мірі 

реалізується в практиці освіти. В той же час сприйняття змісту 

виховання та управління процесом соціалізації особи, ще не 

повною мірою освоєно практичними працівниками освіти і 

потребує теоретичного обґрунтування. Процеси виховання і 

соціалізації протікають паралельно, незалежно один від одного. 

Тому проблема полягає в забезпеченні впливу процесу 

виховання на процес соціалізації особи. Загальне між цими 

процесами – вони направлені на встановлення, на соціальне і 

професійне самовизначення особи враховуючи полікультурне 

середовище. 

Необхідно постійно здійснювати, оскільки це є можливим, 

допомогу молодій людині з особливими потребами в 

переборюванні духовної слабкості, розгубленості та 

неприкаяності. Це вимагає широкомасштабних розробок 

програм соціалізації студентської молоді з особливими 

потребами, що вступають в життя, які не мисляться без 

формування надихаючого образу майбутнього України, що 

базується на серйозному аналізі як сучасного так і минулого 

історичного розвитку, творення українського соціокультурного 

простору самою молоддю. 
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НЕОБХІДНІСТЬ ОСОБИСТІСНОГО ПІДХОДУ  

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ  

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Михальська Наталія Миколаївна 

кафедра правознавства ХІСТ Університету «Україна» 

 

Людина приходить у наш світ як носій соціальних, 

культурних, політичних відносин, вона народжується щоб бути 

щасливою, потрібною іншим. Але часто постає питання: „Як 

бути тим, хто з’явився на цей світ з певними вадами або ж 

отримав їх з об’єктивних причин?” 

Навчання, як освітній процес, є досить важливим для 

розвитку дитини і тому кваліфіковані педагоги мають звернути 

увагу на ряд обставин, які визначають труднощі у навчанні. 

Вчасно виявленні на початковому навчанні дитини певні 

труднощі, сприятимуть у подальшій ефективній, корекційній 

допомозі дитини, так і допомозі її батькам [1, с. 47]. 

У процесі навчання можуть виникнути ряд труднощів: 

 труднощі під час вивчення алфавіту; 

 можуть виникати помилки, коли дитина читає вголос, 
робить часті повтори, паузи; 

 може не розуміти, що читає, дивно тримати олівець; 

 труднощі у формулюванні думок при письмі; 

 обмежений словниковий запас; 

 може не дотримуватись соціальних норм під час розмови 
(говорити по черзі, стояти близько до співрозмовника); 

 труднощі під час висловлення своїх думок; може плутати 

математичні символи, цифри та ін. 

Педагоги, щоб покращити життя дітей з особливими 

потребами мають: 

1. дізнаватись краще про сильні сторони та інтереси дитини, 

підтримувати її; 

2. давати дитині позитивну оцінку та можливість 

практичної діяльності під час заняття; 
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3. розподіляти завдання на певні кроки та давати більше 

часу для виконання завдання; 

4. дозволяти користуватися конспектами інших дітей, 

використовувати диктофон; 

5. співпрацювати з батьками дитини; 

6. хвалити дитину за добре виконану роботу [2, с. 27]. 

Процес навчання є дуже складним алгоритмом послідовних, 

копітких дій. Педагог має приділяти належну увагу усім дітям, 

тому що кожна дитина є особливою, є особистістю. Саме тому 

дуже важко приділяти належну увагу дитині з особливими 

потребами під час загального процесу навчання (але автор не 

заперечує сам процес навчання дітей з особливими потребами з 

іншими особами). Тому пропонуємо впроваджувати в життя, на 

базі освітніх закладів, дні спілкування, співпраці, занять з дітьми 

з особливими потребами, їх батьками. Тут могли б допомагати 

студенти під наглядом кваліфікованих фахівців. Для студентів 

це могло б слугувати як досвід роботи, а для фахівців ця 

діяльність може бути як допомога людині, як дослідницька 

робота та можливість впровадження нових методик навчання. 
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ПОЛІТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ  

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Писарук Любов Петрівна 

Державний навчальний заклад «Теофіпольський професійний  

аграрно-промисловий ліцей» 

 

Провідним завданням державної соціальної політики у сфері 

інтеграції людей з інвалідністю у суспільство є надання їм 

освітніх послуг. Значення освіти для політики соціалізації людей 

з особливими потребами має два аспекти. По-перше, зайнятість 

– ключове питання успішної соціалізації, а освіта – шлях до 

забезпечення зайнятості. По-друге, освіта сама по собі цінність, 

яка визначає соціальний статус, сприяє розвитку людського 

капіталу, покращенню економічного розвитку, розширенню 

можливостей особистості. Проведене нами дослідження 

показало, що один із факторів, який суттєво впливає на рівень 

інтеграції людей з інвалідністю у суспільство, є їх зайнятість, а 

зайнятість, в свою чергу, вже залежить від рівня освіти. 

Аналіз стану практики надання освітніх послуг дітям з 

інвалідністю дав можливість виявити певні протиріччя: між 

цілісною системою наукових уявлень про освіту людей з 

особливими потребами та практично існуючими проблемами 

даної категорії населення, що ускладнює процес входження їх у 

загальноосвітній простір; між збільшенням вимог до загальної 

інтеграції та існуючою науково-педагогічною та організаційною 

базою соціалізації; між складовими системи державного 

регулювання освіти людей з особливими потребами. 

В Україні ряд питань освіти людей з особливими потребами 

продовжують залишатися актуальними до сьогодні: адаптація до 

стану інвалідності на шляху соціалізації людей з особливими 

потребами; стан взаємодії із суспільством; неповна 

підготовленість педагогічних працівників; відсутність гнучкої 

системи диференційованої інклюзивної освіти; отримання 

доступу до участі у соціальної та економічної діяльності тощо. 
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Не дивлячись на важливість існуючих досліджень цього 

питання, на практиці відзначається роздрібненість дій окремих 

соціальних інститутів. Подібна ситуація потребує дослідження 

та вироблення управлінських механізмів організації 

впровадження диференційованої інклюзивної освіти. Адже 

відсутність послідовної концепції впровадження інклюзивної 

освіти, ефективність якої доведено рядом науковців [1], може 

призвести до невиправданих економічних витрат на державному 

рівні. 

Система надання освітніх послуг людей з особливими 

потребами має базуватися на забезпеченні: охоплення всіх без 

винятку людей з особливими потребами якісною освітою на всіх 

рівнях; свободи вибору навчального закладу; рівних освітніх 

можливостей; повного доступу всіх навчальних закладів; 

адаптації в освітньому просторі, формування адекватної 

самооцінки; корекції комунікаційних навиків, підвищення 

соціальної мобільності; оптимізації умов навчального простору; 

підвищенні комунікаційної культури; підготовки 

конкурентоспроможних спеціалістів. 

Надалі пріоритетним у наданні освітніх послуг людям з 

особливими потребами, на нашу думку, може стати не 

розширення мережі спеціалізованих навчальних закладів для 

людей з інвалідністю, а політика докорінного реформування 

системи освіти з метою забезпечення доступності закладів 

освіти людям з особливими потребами на всіх рівнях, створення 

освітнього простору рівних можливостей, забезпечення умов для 

розвитку та самореалізації кожної особистості. Нова політика 

інклюзивної освіти може опинитися поза реальними 

можливостями соціально-економічного забезпечення на 

сучасному етапі розвитку держави. Формування доступного 

середовища, психологічного сприйняття громадян з інвалідністю 

як самодостатніх членів суспільства доводиться впроваджувати з 

початку, що вимагає серйозних матеріальних витрат та змін 

суспільної думки шляхом ідеологічного спрямування політики. 

У світовій практиці виділяють кілька моделей фінансування 

інклюзивної освіти [3]. На нашу думку, дієвою в умовах 
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розвитку сучасного українського суспільства може стати модель, 

яка базується на ресурсах, коли розмір фінансування 

визначається, виходячи із переліку послуг, що надаються, при 

чіткому визначенні параметрів оцінки ефективності та контролю 

за наданням послуг. Крім того, для забезпечення освітньої 

політики людей з інвалідністю має сенс збільшення 

небюджетного фінансування, активне залучення недержавних 

організацій при вирішенні проблем. 

Після відпрацювання нормативно-правової бази з 

дистанційного, інтегрованого та інклюзивного навчання людей з 

особливими потребами на всіх рівнях першочерговим етапом у 

вирішенні проблеми має стати вироблення системи моніторингу 

освітніх закладів на всіх рівнях з метою виявлення стану 

матеріального, архітектурного, методичного, психологічного 

впровадження інклюзивної освіти. Організація чіткої та 

достовірної статистичної звітності має забезпечити аналіз стану 

інвалідності за основними соціально-демографічними групами. 

Реалізація права людей з особливими потребами на освіту 

залежить від ступеню участі держави у вирішенні проблем 

інвалідності. Національна політика щодо соціалізації людей з 

особливими потребами має характеризуватися максимальною 

включеністю держави у системне вирішення проблем 

інвалідності. 
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СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ ДО НАВЧАННЯ У ВНЗ 

 
Польовик Ольга Віталіївна 

кафедра соціальної роботи ХІСТ Університету «Україна» 

 

Збільшення кількості хворих серед молодих людей, поява у 

багатьох із них порушень здоров’я та виникнення інвалідності, 

зміна соціально-економічних умов у державі загострюють 

питання адаптації та інтеграції людей з особливими потребами у 

суспільство здорових людей. Вади інвалідів значно утруднюють 

їх контакти з довкіллям, обмежують участь у суспільному житті, 

позначаються на особистісному розвитку, викликають почуття 

неспокою, невпевненості у собі, формують комплекс 

неповноцінності, егоцентричні й асоціальні настрої. Одним із 

засобів якісної та швидкої інтеграції інвалідів у суспільство є їх 

становлення та розвиток в інститутах соціалізації, зокрема під 

час навчання у вищих навчальних закладах. Здобуття 

повноцінної освіти для інвалідів набуває особливого значення 

[1]. 

Процес соціальної адаптації студентів з особливими 

потребами до умов навчання у ВНЗ є складним та 

багатогранним, зумовленим взаємодією психологічних, 

соціальних і біологічних чинників. 

Основними умовами успішної соціальної адаптації студентів 

до навчання у ВНЗ є: активне залучення студентів до 

громадського життя факультету і групи; формування позитивної 

мотивації студентів до навчання та її спрямування на розвиток 

саморегуляції; активне формування комунікативних відносин 

викладачів зі студентами; надання допомоги першокурсникам у 

професійній адаптації; активне формування умінь навчальної 

діяльності: чим вищий рівень їх сформованості, тим вагоміші 

передумови для подолання студентами адаптаційних труднощів, 

досягнення позитивних результатів у навчанні; створення 

мотиваційного спрямування на формування умінь навчальної 

діяльності педагогів та студентів; забезпечення ставлення до 
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особистості студента на основі визнання його індивідуальності, 

стимулювання самовираження; забезпечення можливості 

особистості повністю реалізувати себе; системна організація 

навчально-виховного процесу, яка забезпечує єдність усіх його 

компонентів з визначенням оптимальної структури, змісту, 

методів; забезпечення у навчальному процесі взаємозв’язку 

процесів навчання, розвитку і саморозвитку, виховання і 

самовиховання, педагогічного керівництва і співпраці; 

відповідність цілей діяльності студента та викладача, 

відповідність діяльності викладача способу засвоєння змісту 

того, що вивчається; активне включення студентів у навчально-

пізнавальну діяльність на оптимальному для кожного індивіда 

рівні складності; впровадження адаптаційних заходів, 

спрямованих на усвідомлення сутності професійної адаптації, 

розвиток професійної адаптивності; реалізації в освітньому 

процесі положень особистісно-орієнтованого та контекстного 

підходів, його орієнтації на формування психолого-педагогічної 

компетентності студентів; запровадження педагогічного 

супроводу професійної адаптації студентів; організація 

соціально-психологічної адаптації на основі узгоджених дій всіх 

управлінських ланок ВНЗ; реалізація системи діагностичних 

заходів, що виявляє рівні адаптації, її особливості; реалізація 

аксіологічного підходу в освітньому процесі вищого 

навчального закладу; забезпечення оптимізації процесу адаптації 

через управління та взаємодія всіх суб'єктів даного процесу; 

створення умов для особистісного саморозвитку студента; 

забезпечення розвитку пізнавальної самостійності студентів, яка 

впливає на успішність навчання і самореалізацію; розвиток 

комунікативних умінь студентів під час їх самореалізації у ВНЗ; 

формування у студентів адекватної Я-концепції, структури 

потреб і мотивів; створення належних матеріальних, санітарно-

гігієнічних та естетичних умов [2]. 

Сьогодні існують різні підходи до вирішення педагогічними 

шляхами проблеми адаптації студентів до навчально-виховного 

процесу у ВНЗ. Крім того спостерігається відсутність єдиних 

принципів класифікації адаптації, змісту її різновидів та їхнього 
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взаємозв’язку. З огляду на багатоманітність пропонованих 

педагогічних умов адаптації студентів до навчального процесу 

можна виділити низку аспектів: фізіологічний, дидактичний, 

соціально-педагогічний та професійний.  

Фізіологічний аспект адаптації – це зміна усталеного 

динамічного стереотипу, формування нової системи умовно-

рефлекторних зв’язків, пристосування до середовища, у якому 

існують нові бар’єри для студентів з різними типами 

захворювань. 

Дидактичний аспект адаптації забезпечує поступове 

введення в сферу системи навчання ВНЗ (підготовку до нових 

форм і методів роботи у вищому навчальному закладі, 

вироблення навичок самостійності в навчальній та науковій 

роботі).  

Соціально-педагогічний аспект адаптації пов’язаний зі 

складнощами засвоєння нових норм, встановлення і підтримання 

студентом певного соціального статусу в новому колективі, який 

до того ж тільки формується.  

Професійний аспект спрямований на формування загальних 

уявлень про характер вимог, які висуває майбутня професія до 

особистості та готовності студентів до успішного оволодіння 

обраною професійною діяльністю [3]. 

З огляду на викладене, а також з урахуванням досвіду 

науковців, які в тій чи іншій мірі досліджували процес 

соціальної адаптації студентів до навчально-виховного процесу, 

висунуто припущення, що соціальна адаптація студентів з 

особливими потребами до навчально-виховного процесу у ВНЗ 

буде відбуватися більш результативно за умов включення 

студентів-інвалідів у активне студентське життя; розширення їх 

соціальних контактів та інтеграції у колектив ровесників; 

створення і функціонування студентських соціальних служб; 

адаптації робочих навчальних програм до освіти цієї категорії 

студентів; соціально-педагогічної підтримки студентів з 

особливими потребами [4]. 
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УМОВА ЇХ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ 

 
Попелюшко Роман Павлович 

кандидат психологічних наук, доцент, 

кафедра практичної психології та педагогіки  

Хмельницького національного університету 

 

Процес соціалізації інвалідів є предметом дослідження 

фахівців багатьох галузей. Психологи, філософи, соціологи, 

педагоги, соціальні психологи розкривають різні аспекти цього 

процесу, досліджують механізми, етапи та стадії, фактори 

соціалізації. 

http://naiu.org.ua/content/view/3010/71/
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Однак проблеми соціалізації інвалідів, особливо дітей-

інвалідів, у вітчизняній літературі ще не є предметом 

спеціального дослідження. Хоч проблема соціалізації дітей, 

підлітків та дорослих з порушеннями психічного та фізичного 

розвитку дуже актуальна і в теоретичному, і в практичному 

відношенні. 

Сьогодні у літературі ми зустрічаємо таке визначення 

інвалідності, інвалід – це особа, яка має порушення здоров’я зі 

стійкими розладами функцій організму, обумовлене 

захворюванням внаслідок травм чи дефектів, що призводять до 

обмеженої життєдіяльності та викликають необхідність його 

соціального захисту [1]. 

Найпоширенішими причинами інвалідності є захворювання 

нервової системи та органів чуття, дитячий церебральний 

параліч, психічні розлади, вроджені вади розвитку. Третина 

дітей інвалідів – сільські мешканці, дві третини – міські жителі. 

Майже 20 % дітей-інвалідів перебувають в державних 

установах, тобто виховуються поза сім’єю [1]. 

Сьогоднішня політика по відношенню до інвалідів – 

результат її розвитку протягом останніх 200 років. Значною 

мірою вона відображає загальні умови життя, а також соціальну 

та економічну політику у різні періоди часу. Однак у відношенні 

до інвалідів склалося багато специфічних факторів, які 

впливають на умови їх життя. Неосвіченість, зневага оточуючих, 

зневіра і жах – ці соціальні фактори ізолювали інвалідів та 

затримали їх розвиток, про це свідчить історія. 

Протягом багатьох років політика у відношенні до інвалідів 

розвивалася від елементарного догляду у спеціальних закладах 

до навчання дітей-інвалідів та до реабілітації людей, які стали 

інвалідами у дорослому віці [2]. 

Рівень цивілізованості суспільства багато в чому 

визначається ставленням цього суспільства до маргінальної 

групи населення, зокрема до дітей-інвалідів, їхніх сімей тощо. В 

умовах економічної нестабільності, кризового стану практично 

всіх складових гуманітарної сфери, початкового етапу правової 
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стабілізації інваліди виявилися найбільш незахищеною 

категорією населення. 

Інвалідів у нашому суспільстві сприймають по-різному: одні 

до них абсолютно байдужі, інші жалісливі, треті, їх менше, 

активно допомагають їм. Крім того, існуюче стереотипне 

уявлення про інтелектуальну і психічну неповноцінність людини 

із серйозними фізичними вадами прирікає інвалідів на повну 

ізоляцію: їх не побачиш на підприємствах, у культурних 

закладах, інформації про них дуже мало на сторінках періодики. 

Значною мірою це обумовлено нашим минулим. Соціальна й 

інформаційна політика тоталітарної держави ігнорувала 

проблеми інвалідів, не сприяла повному охопленню системою 

освіти дітей і дорослих із руховою недостатністю, створенню 

пристосованого до їхніх можливостей архітектурного 

середовища. 

Інвалідність у дітей означає суттєве обмеження 

життєдіяльності, вона сприяє соціальній дезадаптації, яка 

обумовлена порушеннями у розвитку, труднощами у 

самообслугованні, спілкуванні, набуттю професійних навиків. 

Засвоєння дітьми-інвалідами соціального досвіду, включення їх 

в існуючу систему суспільних відношень потребує від 

суспільства певних додаткових заходів, засобів та зусиль (це 

можуть бути спеціальні програми, центри по реабілітації, учбові 

заклади тощо). Розробка цих заходів повинна базуватися на 

знанні закономірностей, задач, сутності процесу соціалізації. 

Ставлення суспільства до аномальної дитини є певним 

мірилом його цивілізованості. Донедавна питання дитячої 

аномалії, інвалідності у нас замовчувалося. Інвалідів намагалися 

ізолювати від суспільства в спеціальних закладах. Дитина-

інвалід та її близьке оточення опинялися сам на сам зі своєю 

бідою. 

Перебуваючи в умовах інтернатного закладу або на 

вихованні у сім’ї, діти-інваліди та їх сім’ї деякою мірою 

ізольовані від суспільства і позбавлені можливості вести 

повноцінний образ життя у відкритому середовищі, яке аж ніяк 

не відповідає їхнім особливим потребам. 
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З роками повільна і невпинна гуманізація суспільної 

свідомості, а також досягнення в різних галузях науки і техніки 

поставили питання про необхідність інтеграції людей з 

психофізичними вадами, як соціальної групи, з рештою 

суспільства, тобто про їхню соціальну реабілітацію. 

Провідним компонентом соціальної роботи з даною 

категорією дітей є формування індивідуальності, її соціалізація з 

урахуванням потенційних можливостей і потреб кожної дитини. 

Побудова взаємозв’язків дитини з мікро- і макросередовищем, 

розвиток її збережених психофізичних можливостей 

здійснюється шляхом розширення сфери спілкування, 

організації дозвілля, творчої та ігрової діяльності, допомоги у 

самообслуговуванні і пересуванні, забезпечення ліками і 

продуктами харчування, організації оздоровлення [2]. 

Аналізуючи історію розвитку соціальної реабілітації і її 

сучасний етап, ми прийшли до висновку, що інклюзивне 

навчання дітей-інвалідів і їх здорових однолітків повинно стати 

пріоритетним у педагогічній практиці. Це у свою чергу потребує 

наукового розвитку ідеї інклюзивного навчання, розробки 

концепцій, методик роботи педагогічних колективів. І це 

повинно стати метою подальших досліджень. 
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ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ СПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТІВ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ ЇХ ЗДОРОВИМИ ОДНОКУРСНИКАМИ 

 
Церклевич Вікторія Сергіївна 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 

 

Однією із наріжних проблем забезпечення успіху програм 

інтегрованого навчання для студентів з обмеженими 

функціональними можливостями є формування толерантного та 

гуманного ставлення до цих студентів з боку їх здорових 

одногрупників. Відомо, що саме ставлення оточення є 

вирішальним при оцінці соціальної комфортності людини, 

ефективності її соціального функціонування.  

Підкреслюючи складність та багатоаспектність реалізації 

проблеми інтегрування студентів з обмеженими 

функціональними можливостями у середовище здорових 

одногрупників, дослідники П. Таланчук, К. Кольченко, 

Г. Нікуліна наголошують, що «інтегроване навчання студентів з 

особливими потребами не обмежується лише їх присутністю в 

групах, оскільки інтеграція – це залучення, співжиття, 

співтворчість. Вона передбачає становлення і гармонійний 

розвиток студентської групи. Тільки в такій групі забезпечується 

розвиваючий ефект інтегрованого навчання для всіх членів 

студентської спільноти». 

З метою оптимально об’єктивної оцінки особливостей 

стосунків між здоровими студентами та їх однолітками з 

інвалідністю, виявлення наявного стану інтегрованості студентів 

з обмеженими функціональними можливостями у групу 

однокурсників було проведено анкетування та інтерв’ювання їх 

одногрупників. У опитуванні взяли участь 624 студенти 

Хмельницького та Білоцерківського інститутів Університету 

«Україна»; Хмельницького кооперативного торговельно-

економічного інституту та Вінницького кооперативного 

інституту. 

Зауважимо, що студенти з інвалідністю присутні в усіх 

групах, де проводилось анкетування. 
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У результаті опитування було виявлено, що 56% опитаних 

обрали ВНЗ через можливість отримання бажаної для себе 

спеціальності, про особливість інституту – інтегроване навчання 

знали уже при вступі 56%, схвалили таку стратегію 22,7%. 

Переважна більшість опитаних 64% вважає, що головним 

джерелом інформації про людей з обмеженими 

функціональними можливостями є телебачення, причому 51% 

опитаних вважає цю інформацію поверхневою. 

В основному студенти знають, що у їхній групі є люди з 

обмеженими функціональними можливостями (70%) і лише 

трохи більше половини (51%) знають, які саме проблеми зі 

здоров'ям мають їх одногрупники.  

Показово, що при виборі способів допомоги людям з 

інвалідністю та пріоритетів турботи держави у цьому напрямі 

більшість вважає високі розміри пенсій та матеріальних допомог 

(51%) та створення умов для повноцінного розвитку особистості 

(37%); лише 9% вважають, що необхідно створювати умови для 

працевлаштування на підприємствах нарівні із здоровими 

людьми; про необхідність створення можливостей до 

працевлаштування на спеціальних підприємствах, де працюють 

переважно люди з обмеженими функціональними можливостями 

стверджують 3% опитаних. 

Таким чином, для більшості респондентів – здорових людей 

найбільш вагомим є напрям соціального утриманства з боку 

держави, а не заходи, спрямовані на утвердження 

незалежності людей з обмеженими функціональними 

можливостями. При цьому переважна більшість вважає, що 

шанси на самостійне працевлаштування для людей з 

обмеженими функціональними можливостями є нижчими, ніж у 

здорових людей (63%). 

Щодо оцінки кола основних труднощів, із якими, на думку 

здорових студентів, зустрічаються їх одногрупники з 

обмеженими функціональними можливостями під час навчання 

у ВНЗ, то тут лідируючі позиції займають саме проблеми 

соціального характеру:  
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 несприйняття, відторгнення оточенням здорових 
студентів (32%);  

 недостатність засобів корекції (23%), непристосованість 
інфраструктури (18%);  

 недостатня готовність персоналу до роботи з такими 

студентами (11%),  

 пасивність, нерішучість, а інколи ворожість самих 
студентів з обмеженими функціональними можливостями (16%) 

– таким чином, у сукупності, соціальні та особистісні 

труднощі складають 59% усіх труднощів.  

Цікавим виявилося є те, як здорові студенти сприймають 

інвалідів. Менше половини опитаних вважає, що люди з 

обмеженими функціональними можливостями є такими ж, як і 

всі інші, однак із більш слабким здоров'ям (44%); вони в першу 

чергу потребують матеріальної підтримки (11%); це нещасні 

люди (13%); і лише 26% вважають, що це такі ж люди, як і усі. 

Про існування дискомфорту, психологічних бар'єрів у 

спілкуванні між здоровими студентами та студентами з 

обмеженими функціональними можливостями заявили 59% 

опитаних. У той же час, почуття співчуття та жалю до своїх 

одногрупників з обмеженими функціональними можливостями 

відчувають 68%, байдужість – 18%, огиду – 5%, а повагу – 37% 

опитаних. 

Виходячи із розуміння того, що забезпечення ефективності 

процесу інтегрування можливе лише за умови позитивного 

сприйняття здоровими студентами своїх одногрупників з 

обмеженими функціональними можливостями, проаналізувавши 

результати опитування здорових студентів, за результатами 

проведеного дослідження ми виділили три основні типи 

ставлення здорових студентів до своїх одногрупників з 

інвалідністю. Охарактеризуємо їх. 

Толерантне – усвідомлення сутності, змісту, цінностей 

інтегрованої освіти, проблем, із якими зустрічаються люди з 

обмеженими функціональними можливостями у матеріально-

побутовій, медичній, особистісній площинах; надання допомоги 

та підтримки, залучення до різних форм аудиторної та поза 
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аудиторної діяльності, сприяння включенню у міжособистісні 

стосунки у групі. До цього типу ми віднесли 21,8% здорових 

студентів. 

Лояльне – усвідомлення особливостей інтегрованого 

навчання, проблем, із якими зустрічаються люди з обмеженими 

функціональними можливостями, у тому числі – студентська 

молодь, емпатія, за наявності необхідності (або зовнішнього 

стимулу) надання необхідної допомоги або підтримки, 

спілкування – ситуаційне, за необхідності. Толерантне ставлення 

притаманне 42,7% здорових студентів. 

Негативне – притаманне несприйняття одногрупників з 

обмеженими функціональними можливостями як повноправних 

і повноцінних членів спільноти, відсутність прагнення до 

контактів та бажання перейматись будь-якими їхніми 

проблемам, демонстрація (вербальна) власної позиції, але 

утримання від учинення певних дій. Негативне ставлення до 

одногрупників з обмеженими функціональними можливостями 

характерне для 35,5 % здорових студентів. 

Виявлені характеристики дають можливість суттєвого 

доповнення картини наявного стану проблеми стосунків на 

рівні: студенти з обмеженими функціональними можливостями 

– здорові студенти та створюють умови для побудови 

оптимальної моделі інтегрування студентів з обмеженими 

функціональними можливостями у групу однокурсників та 

освітнє середовище ВНЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 98 

ОЗДОРОВЧИЙ ВПЛИВ МУЗИКИ НА НАВЧАННЯ ТА 

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ОРГАНІЗМУ  

МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ 

 
Чорна Наталія Василівна 

кафедра шкільної педагогіки та психології 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

Чорний Віталій Дмитрович 

кафедра початкової музичної підготовки 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

 

Музика має особливу силу впливу на людей. Вона допомагає 

нам легше переносити горе, подвійно відчувати радість. Музика 

звеличує почуття любові до всього. Крім естетичного значення, 

вона здатна благотворно впливати на здоров'я людини. Не 

випадково одним із головних засобів у лікуванні, створенні 

гармонії і рівноваги у тілі і розумі з давніх-давен вважається 

музика. Буває достатньо одного сеансу музичної терапії, щоб 

повернути людині бадьорість і душевний спокій. А спеціально 

підібраний комплекс музичних композицій може сприяти 

лікуванню різних захворювань, такого висновку дійшли вчені і 

медики [2]. 

Сучасна цивілізація робить практично неможливим 

щоденний контакт людини з природою. Ми дихаємо поганим 

повітрям, живемо в штучному світі і маємо “штучне” здоров’я. 

Щоб корегувати ці розлади, потрібно володіти відповідними 

знаннями. Як інструмент вібраційного лікування 

використовують музику. Її застосування для стимулювання 

певних рівнів підсвідомості, дозволяють ефективніше керувати 

процесами тіла [5]. 

Стимулюючий і оздоровчий вплив музики на організм 

людини досліджували: С. Шноль, К. Дічвайльд, доктори Лер і 

Донн Кемпбелл, А. Гольдштейн, Б. Депортер, М.М. Хенакі, 

О. Руженцев, В. Венгер, Р. Поу та багато інших науковців. 

Медики давно звернули увагу на те, що музика Шопена, та й 

не тільки його, допомагає лікувати хвороби й душі людей. В 

одних добутках – бравурність і блиск, які піднімають настрій, в 
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інших – ніжність, поетичність, мелодійність; така музика 

заспокоює, умиротворяє, приводить у гармонію почуття. 

Дихальне тренування по певній системі зміцнює стінки 

кровоносних посудин. Метод впливу звукових вібрацій, які 

гармоніюють із внутрішніми процесами в організмі людини, із 

прадавніх часів практикується цілителями Сходу. 

Музика, спів, як лікувальні засоби, стали в давнину нормою 

для багатьох народів. У Греції повсюдно зціляли від радикуліту і 

розладів нервової системи звуками труби, а у Стародавньому 

Єгипті за допомогою хорового співу позбавляли від безсоння. 

Особливого значення надавали лікувальній дії звуків народи 

Сходу. Китайці століттями вивчали закони залежності людської 

краси і природи. Вони створили багато природних систем 

поліпшення здоров'я, в тому числі звукотерапії, що складаються 

з простих, але дієвих рецептів [1]. Фахівці з музичної терапії 

наполягають на тому, що цілющі мелодії для пацієнтів слід 

підбирати в індивідуальному порядку. Проте деякі загальні 

рекомендації все ж таки існують. Як правило це твори класичної 

музики. Музика, пісня, спів живуть з людством протягом 

тисячоліть. Вони стали не тільки улюбленим елементом розваги, 

а й надійним засобом психотерапії. Сьогодні музикотерапія 

широко використовується для лікування не тільки психічних, а й 

захворювань внутрішніх органів. Крім того, пісня є унікальним 

творінням з позиції педагогіки – активізує і гармонізує 

діяльність мозку, зацікавлює молодь навчанням, навчальний 

матеріал у пісні запам’ятовується невимушено легко. 

Одним з найактивніших стимуляторів навчання є музична 

творчість. Вчитеся потрібно під музику, яка не розсіює увагу, а 

здійснює стимулюючий вплив на підсвідомість, навіть якщо ми 

її не чуємо. Музика яка лунає у навчальних приміщеннях є 

ефективною під час навчання та праці, позитивно впливає на  

навчальну діяльність, формує позитивні навчальні мотиви, 

розвиває пізнавальний інтерес,що викликає прояв і зміцнення не 

тільки музичного інтересу, а й навчально-пізнавального як до 

свого, так і інших предметів навчально-освітнього комплексу. Та 

не вся музика несе позитивні емоції. Вчені довели, що у разі 
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постійного слухання важкого року погіршується пам’ять, 

виникає почуття роздратування, туги, людина стає жорсткою, 

агресивною, порушуються деякі психічні функції, 

спостерігається інтенсивний негативний вплив на вегетативну 

нервову систему, серце, кровообіг, органи дихання [3]. Світ 

наповнений звуками, які ми чуємо й не чуємо. Вони бувають 

хаотичними й упорядкованими, заспокійливими й 

збуджувальними, цілющими й руйнівними, тихими та гучними. 

Із гармонійно підібраних, упорядкованих звуків твориться 

музика, яка є символом космічного порядку, сполучною ланкою 

між матеріальним і духовним світом, між людиною й Богом. 

Музика – це універсальна людська мова, потік енергії, який 

може керувати нашим емоційним та фізичним станом. 

Музикотерапевти відзначають, що кожній людині потрібно 

підбирати індивідуальні мелодії, та є й загальні рекомендації для 

всіх. Значний лікувально-виховний вплив має народна й духовна 

музика, зокрема церковні дзвони. Вчені стверджують, що 

завдяки церковного дзвону знешкоджуються віруси грипу, 

жовтяниці та інших інфекції [4]. Стимулюючий вплив музики на 

запам’ятовування можна посилити запахами з врахуванням 

кольорового клімату. 

Отже, вплив музики на душевний та фізичний стан 

неможливо заперечувати, а яким він буде – позитивним чи 

негативним – залежатиме від того, яку музику слухає людина 

слухатимете. Вплив музики на молодь сьогодні є мало 

дослідженою ділянкою з прихованими резервами оздоровчо-

виховних і навчальних можливостей. 
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ЗНАЧЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ ДЛЯ ДІТЕЙ  

З ОСОБЛИВИМИ ОТРЕБАМИ 

 
Яворська Інна Олександрівна 

кафедра соціальної роботи ХІСТ Університету «Україна» 

 

Перед сучасною школою стоять винятково важливі завдання, 

які вимагають невідкладних радикальних рішень, які пов’язані з 

широкою демократизацією виховного процесу, пошуком 

різноманітних форм самоуправління, підтримкою творчої 

ініціативи педагогів та тих хто навчається, з гострою 

необхідністю реальних змін у вихованні та навчанні дітей та 

молоді. Актуальні завдання та способи їх вирішення, які 

постають перед сферою народної освіти потребують 

діалектичного врахування досвіду світової педагогічної 

практики та науки в цілому. 

За даними Міністерства праці та соціальної політики 

України, в нашій державі проживає близько 170 тисяч дітей-

інвалідів. З них майже 2 тисячі отримали інвалідність внаслідок 

аварії на ЧАЕС. 

Проблема навчання дітей з особливими потребами є дуже 

актуальною у наш час. У зв’язку з трагедією на Чорнобильській 

АС кількість інвалідів в Україні зростає. І тому проблема, що 

виникає з подальшим навчанням, працевлаштуванням та взагалі 

життям людей з особливими потребами потребує негайного 

вирішення. Оскільки кожна людина з вадами має свій особистий, 

не подібний до інших стан: фізичний, емоційний, психологічний, 

що потребує особливого підходу до неї. 

Коли дитина з особливими потреба починає навчатися у 

класі з звичайними однолітками їй необхідне спеціальне 
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облаштування класної кімнати. Для навчання більшості дітей з 

особливими потребами можна використовувати ті самі меблі і 

приладдя, що й у типових дошкільних закладах. Однак деякі 

малята можуть потребувати спеціальних пристроїв. Педагоги 

повинні бути добре знайомі з приладами, які використовують 

їхні учні з порушеним зором і слухом, а також з ортопедичними 

проблемами. Усі працівники, які оточують дітей з вадами 

повинні знати специфічні потреби кожної дитини. 

Освітня система залучення корисна і для малят з вадами, і 

для дітей з типовим рівнем розвитку. Перебування у класі зі 

здоровими ровесниками дає дитині з вадами можливість 

розвивати відповідні її віку комунікативні та соціальні навички. 

Інтенсивна соціальна взаємодія сприяє встановленню 

дружніх, позитивних соціальних стосунків, свого роду мережі 

соціальної підтримки. Щодо інтелектуального розвитку, заняття 

з залученням дітей з особливими потребами сприяють 

концентрації уваги дітей, посиленню їхньої мотивації до 

навчання. 

Досвіт успішного перебування в середовищі залучення у 

ранньому віці є добрим підґрунтям для подальшої освітнього 

залучення та підвищення кваліфікації протягом усього життя. 

Діти з особливими потребами можуть брати участь у 

різноманітних громадських програмах, які допомагають їм 

оволодіти вміннями, необхідними для успішного самостійного 

життя у суспільстві. 

Навчання у класах залучення корисне і для дітей без вад. 

Вони з раннього віку починають розуміти, з якими труднощами 

стикаються інваліди, стають чутливими до потреб інших, 

толерантніше сприймають людські відмінності. Вони 

дізнаються, що кожен може подолати значні перешкоди і 

досягти успіху. 

Дослідження продемонстрували, що діти, які навчаються у 

класах залучення, краще ставляться до не схожих на них людей. 

У них спостерігається вища соціальна відповідальність, більша 

впевненість у собі. 

Переваги класів залучення для суспільства: 
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Діти-інваліди, залучені до звичайного життя, стають 

повноцінними членами суспільства і часто вже не лише не 

потребують підтримки громади, а й, навпаки, роблять свій 

внесок у загальну справу. Перебування у звичайних школах 

дітей з вадами допомагає всім зрозуміти специфічні проблеми 

таких людей. 

Запровадження класів залучення може бути корисним для 

суспільства і з економічного погляду. Навчання малят з вадами 

разом зі здоровими ровесниками у більшості випадків дешевше, 

ніж створення альтернативних шкіл. Завдяки зменшенню 

кількості спеціальних освітніх закладів не розпорошуються 

педагогічні ресурси держави. Крім того, діти, які у ранньому 

дитинстві були залученні до ясел і дитячих садків загального 

профілю, самостійніші (чи й зовсім не потребують сторонньої 

допомоги) і здатні продовжувати навчання у звичайних школах 

та інших навчальних закладах. 

Суспільство багато втрачає, якщо певна частина людської 

спільноти не залучена до активного і продуктивного життя. 

Частково розв’язати цю проблему дає змогу освітня система 

залучення. Діти, які граються і навчаються у групах змішаного 

складу, стають компетентними, незалежними, працьовитими 

людьми, завжди готовими допомогти іншим. А інваліди 

отримують можливість адаптуватися до звичайного життя та, як 

і всі, працювати на загальну користь. 

Школа як соціально-психологічна група, будучи соціальним 

простором контактів школярів, створює можливості для 

реалізації ними активності у сферах спілкування та гри, частково 

і в інших сферах життєдіяльності. Процес навчання у школі як в 

навчально-виховному закладі створює можливості для реалізації 

школярами активності у сферах предметно-практичної 

діяльності та спорту. 
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СЕКЦІЯ ІІІ. Нормативно-правове та матеріально-
технічне забезпечення інтегрованого та 
інклюзивного навчання в закладах освіти 
 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНТЕГРОВАНОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ  

В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 
Василенко Олена Миколаївна 

кандидат педагогічних наук, 

кафедра соціальної роботи ХІСТ Університету «Україна» 

 

В Україні історично склалася така ситуація, за якої діти з 

особливими потребами протягом довготривалого часу 

залишалися поза увагою наукових досліджень, і навіть 

певною мірою були ізольованими від соціуму, а відкрите 

обговорення проблем інвалідності вважалось непопулярним у 

суспільстві.  

За статистикою в Україні тільки близько 20% дітей з 

інвалідністю перебувають в інтернатних закладах, решта – 

проживають і виховуються у сім’ях. Тільки у Хмельницькій 

області, де загальна кількість населення складає 1340000 осіб, на 

обліку в лікувально-профілактичних закладах перебуває 14644 

інваліди І, ІІ чи ІІІ груп, і серед них – 5730 дітей-інвалідів. Такий 

розподіл передбачає необхідність надання послуг дітям з 

особливими потребами у сфері соціальної адаптації без 

відриву від родин, в тому числі, у межах діяльності 

загальноосвітніх закладів. 

Актуальним питанням на сьогодні постає проблема 

нормативно-правового забезпечення навчання учнів з 

особливими потребами загальноосвітніх шкіл. З середини 80-х 

років ХХ століття і по теперішній час у Європі, США, Австралії і 

Канаді поширюється практика залучення дітей з вадами до 
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навчання у звичайні навчальні заклади: малята-інваліди 

відвідують дитячі садки і початкові школи, а також беруть 

участь у громадських заходах. Старші діти та юнаки навчаються 

у школах, професійних училищах, коледжах, вищих навчальних 

закладах. Ця соціальна модель залучення дітей та молоді з 

особливостями розвитку у відкритий освітній простір отримала 

назву «інклюзія». Саме цим терміном у багатьох випадках 

замінюється поняття «інтеграція». Існує твердження, що 

інтеграція є проміжним етапом розвитку інклюзивної системи 

освіти, а інклюзія є більш ширшим процесом інтеграції. Групи, у 

яких разом виховуються і навчаються всі діти, незалежно від 

їхніх можливостей, здібностей, соціального та економічного 

стану, походження тощо називаються класами залучення або 

інклюзивними класами. Щоб привернути увагу до проблеми 

однакових можливостей і повного залучення до суспільства 

людей з вадами, на початку 80-х років XX ст. ООН проголосила 

«Десятиріччя інвалідів». Усім країнам-членам ООН було 

рекомендовано всіляко сприяти залученню інвалідів до світової 

спільноти. 

Права дітей-інвалідів закріплені в таких міжнародних 

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

Всесвітня програма дій стосовно інвалідів (ООН, 1982), 

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

права розумово відсталих осіб (ООН, 1971), Всесвітня 

декларація «Освіта для всіх» (1990), Стандартні правила 

забезпечення рівних можливостей для інвалідів (ООН, 1993),  

Саламанкська Декларація (1994), Дакарська Декларація 

(2000). 

На сучасному етапі в Україні відкриваються перспективи 

змін у системі спеціальної освіти, пов’язані з новим ставленням 

до дітей з особливими потребами, розв’язанням завдань їхньої 

інтеграції. Політика в Україні стосовно навчання цієї категорії 

дітей визначається Конституцією України (ст. 46, 53, 49), 

Державною національною програмою «Освіта (Україна ХХІ 

століття)», Законом України «Про освіту», Законом України 

«Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 
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дітям-інвалідам», Законом України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», Законом України «Про 

реабілітацію інвалідів в Україні», Постановою Кабінету 

міністрів України «Про схвалення Концепції ранньої 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів», Концепцією 

стандартів освіти осіб з вадами слуху та багатьма іншими 

документами. 

З цього приводу варто зазначити, що в нашій державі 

термінологія «діти з особливими потребами», «діти з 

особливими освітніми потребами» досить вживана, однак цій 

категорії підлягають лише ті діти, у яких визначаються 

особливості або порушення психофізичного розвитку і, власне, 

саме вони ідентифікуються, як діти з особливими потребами, що 

не в повній мірі відповідає термінологічній понятійності. Проте, 

у державних нормативно-правових документах, зокрема в Законі 

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» особливі потреби розглядаються як такі, що виникають 

у зв’язку з інвалідністю особи, тобто це, насамперед, потреби у 

відновленні або компенсації порушених або втрачених 

здібностей до різних видів діяльності, в тому числі, у 

можливості оволодіння знаннями. 

Право на отримання загальної середньої освіти дітям з 

особливими потребами на сьогоднішній день забезпечується 

Законом України «Про освіту», Законом України «Про 

загальну середню освіту», Законом України «Про реабілітацію 

інвалідів в Україні», Державною національною програмою 

«Освіта (Україна ХХІ століття)». З цього приводу, у Державній 

національній програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)» 

наголошується на необхідності вдосконалення освіти дітей з 

особливими потребами в системі закладів суспільного 

виховання, забезпечення їх повноцінної життєдіяльності, 

соціального захисту, умов для максимальної психологічної та 

трудової реабілітації. 

Варто зауважити й те, що нормативно-правовим 

документом, який засвідчує розпочату в Україні модернізацію 

освітньої галузі у напрямі інклюзивної освіти є наказ 



 

 

 107 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Плану 

дій щодо запровадження інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки» (від 11 

вересня 2009 року), який визначає необхідність запровадження 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах з 

метою здобуття якісної освіти та інтеграції в суспільство дітей, 

які потребують корекції фізичного або розумового розвитку. 

Таким чином, стратегічним завданням концепції спеціальної 

освіти в Україні постає інтеграція існуючих нині спеціальних 

дошкільних і шкільних закладів із загальноосвітніми, тобто 

об`єднання масової загальноосвітньої і спеціальної системи в 

єдину структуру. І тому в найближчі роки спільним навчанням в 

загальноосвітніх школах передбачається охопити значну частину 

дітей з особливими потребами, що є позитивним показником для 

нашої держави. 

 

 

 

 

НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ 

СЛУХУ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ 

 
Воробель Галина Миколаївна 

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

 

Національна доктрина розвитку освіти ставить на меті всім 

педагогічним колективам навчальних закладів постійне 

оновлення змісту освіти та організацію навчально-виховного 

процесу відповідно до демократичних цінностей, сучасних 

наукових досягнень, формування творчої, ініціативної, життєво-

компетентної особистості. 

Сучасна спеціальна освіта повинна бути спрямована на 

пошук інноваційних моделей розвитку життєвої та соціальної 

компетенції, соціалізації дітей з вадами слуху в умовах сучасних 

реалій. 
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Важливим чинником є висока якість освіти, яка визначена як 

державний пріоритет. Прийнята Концепція розвитку освіти 

визначає інноваційний простір, наголошуючи на необхідності 

забезпечення прискореного, випереджувального його розвитку. 

Це спонукає до пошуку шляхів ефективного впровадження 

інноваційних технологій, спрямованих на оновлення теорії, 

практики освіти, удосконалення навчально-виховного процесу 

дітей з особливими потребами. 

Лозунг «Одна школа для всіх» завойовує світ. Інклюзія – це 

філософія з сильним морально-соціальним присмаком. 

Провідники інклюзивного навчання для глухих вважають, що 

освітні потреби чуючих і нечуючих дітей можуть бути 

задоволені в одній класній кімнаті (В. Стейбек, С. Стейнбек, 

1990). Навчання в школі за місцем проживання дитини з 

порушенням слуху і адаптація цієї школи до потреб цієї дитини 

є моральним та законним правом батьків і дітей. 

Відмінність інклюзивного навчання від інтегрованого 

полягає в тому, що інклюзія – це право і можливість для дітей-

інвалідів навчатися у школі за місцем проживання. 

При інтегрованому навчанні діти навчаються в окремих 

пристосованих для цього школах. 

Інклюзія може бути різною – одна дитина з порушенням 

слуху на школу або кілька дітей у різних класах, спеціальні 

компактні групи у класах аж до інтеграції цілих класів із дітей, 

що мають особливі потреби. 

Положення про рівноправні можливості у сфері освіти, 

викладені у «Стандартних правилах ООН про забезпечення 

рівних можливостей для інвалідів» (1993 р.) та Саламанській 

декларації (1994), містять деякі декларативні заклики, але ще не 

знайшли свого наукового аналізу та обґрунтування. 

Чуючих батьків дуже турбує обмеження комунікаційних 

можливостей їх нечуючих дітей. Багато батьків проходять через 

сильні емоційні і фізичні потрясіння від діагнозу «глухота» у 

їхніх дітей, лякає загроза соціалізації їхніх дітей, особливість їх 

мовного статусу, небезпека ізоляції в подальшому житті. Це 

одна з причин при виборі навчального закладу, коли батьки є 
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палкими прихильниками інклюзивного навчання. Потрібно 

переконувати батьків і давати їм мудру пораду професіоналів, 

яка повинна базуватись на оцінюванні когнітивних, 

лінгвістичних та соціальних навичок, аналізу освітніх потреб 

дитини та аналізу навчального середовища.  

Часто вчителі масових шкіл не помічають нечітку вимову у 

глухої дитини, у неї збіднене мовлення, недостатня 

комунікабельність, у початковій школі це не викликає 

занепокоєння. Глухі діти при активній допомозі старанно 

вчаться читати і писати, оволодівають елементарними 

арифметичними діями. А в подальшому навчанні, у середній і 

старшій школі, у них виявляється безпорадність при розв’язанні 

задач, що супроводжується нерозумінням тексту, при збідненні 

словникового запасу виникають труднощі при написанні 

письмових робіт, творів, переказів. 

В нас при впровадженні інклюзії на глухих дітей 

поширюють загальні правила, що запроваджуються для всіх 

категорій дітей із особливими потребами, а процесом часто 

керують люди, які займаються загальними проблемами 

спеціальної освіти і не завжди розуміють специфіку дітей з 

порушенням слуху. 

Помістити глуху дитину у масову школу не означає, що це 

інклюзія, і потрапивши в так зване інклюзивне середовище, яке 

може бути позитивне для категорії дітей з особливими 

потребами, глуха дитина стає ізольована і розлучена з своїми 

однолітками, позбавлена повноцінного спілкування. Тут головну 

роль відіграє мовний фактор, який вирізняє глухих дітей з-поміж 

інших категорій дітей із особливими потребами у навчанні. Тому 

в цій ситуації ми виділяємо три аспекти, які характеризують 

глухих дітей та їх мовний режим: 

1) оральні діти, які постійно використовують мовне 

спілкування при передачі інформації; 

2) діти, які є двомовними, першою і основною мовою у них 

є жестова мова; 

3) діти, що користуються лише жестовою мовою (в 

основному діти глухих батьків). 
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Хочу зауважити, що жестова мова – це лінгвістично визнана 

мова, що використовується у методі тотального спілкування. 

Українська жестова мова є саме лінгвістично довершеною 

мовою, а не системою спілкування і абсолютно не 

співвідноситься з українською мовою, якою спілкуються чуючі 

люди країни в цілому, що є дуже важливим для глухих дітей. В 

масовій школі для забезпечення мовного середовища , яке не 

існує самостійно, немає спеціальних програм та підручників, 

часу на розвиток мови, корекцію звуків і спілкування у глухих 

дітей. Що дуже негативно впливає на засвоєння шкільної 

програми при інклюзивному навчанні глухої дитини. 

Мої дослідження глухих дітей, які навчаються у масових 

школах показали, що глухі діти мають менше друзів або майже 

не мають друзів серед чуючих однолітків у класі, користуються 

меншою прихильністю у чуючих однолітків через свої вади, 

ними часто нехтують у різних ситуаціях навчального процесу і 

позакласної діяльності. Головною причиною є труднощі у 

спілкуванні з чуючими однолітками і доступ до інформації, 

стоїть питання соціалізації такої дитини в позаурочний час. 

Першою задачею при інклюзивному навчанні глухих дітей є 

переобладнання масових шкіл з точки зору слухового режиму 

школи – звукоізоляція та використання звукопоглинаючих 

матеріалів в класах, де є діти з вадами слуху, індивідуальне 

слухопротезування цифровими апаратами та FM системою 

парного і загального користування, стаціонарними системами 

звукопідсилення та іншими засобами для підтримки процесу 

навчання глухої дитини. Потрібна розробка індивідуальних 

навчальних програм з усіх предметів, підручників, введення 

нових штатних одиниць, навчання на курсах і у вузах педагогів 

дидактиці інклюзивного навчання, навчання з перекладом. 

А у нашому закладі створено всі умови для навчання і 

реабілітації дітей з вадами слуху, діє державна система 

спеціального навчально-виховного, корекційно-реабілітаційного 

процесу навчання дітей з порушенням слуху для одержання 

середньої освіти і продовження навчання у вищих і середніх 

навчальних закладах. 
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Матеріально-технічне забезпечення закладу відповідає 

рівному доступу дітей з вадами слуху до якісної освіти. 

Заклад підключений до мережі Інтернет. Обладнано 

корекційні кабінети, бібліотеку, спортивний і музичний зал 

відповідно до потреб дітей з вадами слуху. 

Підписано фахові журнали, придбано методичну літературу, 

початкову школу та дитячий садок поповнено дидактичними 

матеріалами, наочністю, придбано мультимедійні засоби, які 

використовують на предметних уроках та виховних заходах. 

Рівень навчальних досягнень учнів впродовж 2003-2010 р.р. 

простежується стабільно, порівняльний аналіз стану успішності 

становить 97%, якість знань 51 %, середній бал 81 %.  

Випускники школи приймають участь у ЗНО, де отримують 

достатні результати. 

Зведена таблиця результатів зовнішнього незалежного 

оцінювання 2010 р. випускників ЗНВЗ «Школа-дитячий садок» 

для дітей з порушенням слуху. 

 

П.І.Б. 

Предмети 

укр. 

мова 

історія біологія математика фізика 

Фещук Руслана 

Вікторівна 
150 154 139   

Дмітрієва Аліна 

Валентинівна 
135 125 128   

Нагула Сергій 

Миколайович 132   176 154 

 

Наші діти є учасниками Всеукраїнського конкурсу 

«Ерудит», на якому виборюють призові місця (Фещук Р. – ІІ 

місце, Литвинюк Ю. – IV місце). 

Учні закладу також є лауреатами Всеукраїнських, 

регіональних і обласних конкурсів художньої самодіяльної 

творчості, призерами спортивних Всеукраїнських змагань 

«Повір у себе». 

Робота з розвитку слухового сприймання і формування 

вимови один з найбільш специфічних і складних розділів роботи 

в школі для дітей з порушенням слуху. Навчання сприйманню 
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мови на слух відбувається як в процесі спеціальних занять, так і 

на загальноосвітніх уроках і в позаурочний час. Поряд із 

сприйманням мови на слух діти з вадами слуху вправляються у 

сприйманні немовних звуків – музики в процесі занять в 

слуховому кабінеті та на уроках ритміки, при підготовці до свят. 

Всі діти нашої школи слухопротезовані. Це дає змогу 

використовувати на уроках FM-системи. Звукопідсилююча FM-

система побудована за модульним принципом. Основними 

елементами її є портативний FM-мікрофон-передавач та FM-

приймачі учнів. Ці пристрої невеликі за розмірами, фіксуються 

на одязі. FM-системи створюють комфортне акустичне 

середовище для осіб з вадами слуху, надають найліпші умови 

для спілкування, сприймання мовлення за рахунок забезпечення 

оптимального, однакового рівня звуку незалежно від відстані 

між вчителем та учнем, розміру приміщення, рівня оточуючого 

шуму. Оскільки FM-системи безпровідні, то вчитель може 

вільно пересуватись по приміщенню, не турбуючись про якість 

передачі мовлення. При цьому ніяк не обмежується і можливість 

учнів вільно рухатись, що дуже важливо. 

В процесі занять з навчання вимови вчителі корекційної 

роботи використовують допоміжний засіб навчання – 

слухомовний тренажер «Видима мова», що дозволяє 

активізувати самостійну діяльність дітей, зацікавити їх, 

забезпечити психологічний та емоційний настрій дитини на 

занятті.  

Важливим є те, що дитина результат своєї роботи бачить 

миттєво на екрані, а не сприймає від вчителя в усній формі. За 

допомогою програми можна спробувати не тільки подолати ті чи 

інші проблеми в усному мовленні, корекції звуковимови, а й 

тренуватись в оволодінні власним голосом – у виразному 

вимовлянні, читанні, покращити голосові характеристики. 

В умовах інтенсивної педагогічної корекції особливої уваги 

потребує інтерактивне навчання, яке є найефективніше, в основу 

якого лягли принципи особистісно-зорієнтованого навчання, які 

базуються на безпосередній участі кожного учня. На 

підтвердження, варто згадати слова Л. Виготського: «Дитина, 
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розвиток якої ускладнено дефектом, є не менш розвиненою, ніж 

її нормальні однолітки, а інакше розвиненою. Вона може 

досягнути того ж, що й нормальна, але іншим способом, іншими 

засобами». 

Основною метою нашого закладу є застосування 

інноваційних технологій на різних уроках, наприклад, на уроці 

хімії ліквідується прогалина у наочності, яка є дуже важливою, 

особливо для дітей з порушенням слуху; відсутність кабінету 

хімії та недостатня забезпеченість хімічними реактивами та 

посудом. 

Мультимедійні засоби навчання є універсальними, оскільки 

можуть бути використані на різних етапах уроку: 

 під час мотивації як постановка проблеми перед 
вивченням нового матеріалу; 

 у поясненні нового матеріалу як ілюстрації; 

 під час закріплення та узагальнення знань; 

 для контролю знань. 
На мою думку використання таких засобів має ряд переваг: 

- економить час на підготовку до досліду; 

- дає можливість показати дослід на будь-якому етапі 

уроку; 

- показати досліди фрагментами або зупиняти їх в 

потрібний момент; 

- продовжувати дослід з будь-якого моменту; 

- використання експерименту при підготовці учнів до 

проведення практичних робіт; 

- демонструвати досліди при повторенні вивченого 

матеріалу; 

- відсутність небезпеки при проведенні експериментів з 

небезпечними речовинами. 

Використання комп’ютерних засобів на уроках хімії 

дозволяє інтенсифікувати діяльність вчителя та учня; підвищує 

якість вивчення предмету; виділяє суттєві сторони хімічних 

об’єктів, реально втіливши в життя принцип наочності; 

зосереджує увагу на найбільш важливих (з точки зору 
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навчальних завдань і цілей) характеристик досліджуваних 

об’єктів і явищ природи. 

Під час використання мультимедійних засобів навчання в 

початковій школі у дітей виробляється звичка зосереджуватися, 

розвивається уява, пам’ять, формуються зорові образи. 

Мультимедія вмить перетворює навчання з сухого, нудного і 

формального заняття на яскраву, захоплюючу пригоду. Ця 

новітня технологія, з урахуванням правильного використання, 

дозволяє дітям засвоювати знання в тому темпі, який 

визначається їхніми пізнавальними здібностями, забезпечити 

засвоєння всіма учнями, без винятку, обов’язкового мінімуму 

знань, що дозволяє нечуючим дітям продовжувати освіту. 

Використання мультимедії в навчальному процесі: 

передбачає мотивацію навчальної діяльності, мотивацію 

досягнення, спрямування успіху, коли найбажанішим є 

просування вперед, інтерес до всього нового; допомагає 

вчителеві організувати процес засвоєння знань, умінь і навичок 

таким чином, щоб учень був змушений постійно тренувати не 

стільки пам’ять, скільки здатність вирішувати творчі завдання. 

Дитина, яка побачить на екрані яскраво поданий матеріал, 

назавжди залишить його в пам’яті. 

Використання мультимедійних засобів на уроках та під час 

проведення виховних заходів дає можливість вчителям закладу: 

дозовано викладати матеріал, враховуючи швидкість сприйняття 

учнями; здійснювати віртуальну взаємодію нечуючої дитини з 

процесами пізнання, які знаходять своє відображення на екрані. 

Кожен педагог слідкує, щоб уроки з допомогою 

мультимедійних засобів були максимально наочними, а тому 

зрозумілими і доступними. 

За допомогою технічних засобів навчання розширюються 

матеріальні основи навчання, розкривається сутність поняття та 

забезпечується повноцінне формування наочно-образного 

мислення, що є передумовою успішного розвитку логічного 

мислення. 
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Використання технічних засобів навчання в школах для 

дітей з порушенням слуху забезпечує вирішення ряду важливих 

завдань: 

1) підвищення якості знань учнів. 

2) збільшення щільності уроку. 

3) забезпечення наочністю у процесі навчання. 

4) стимулювання самостійної творчої діяльності і 

підвищення мотивації навчання глухих школярів. 

У деяких дітей з емоційною нестійкістю ігри дозволяють 

зняти роздратування. Нові форми роботи спеціальної освіти 

створюють сприятливі умови для реалізації педагогічних 

новацій, впровадження наукових розробок у навчально-

виховний процес. Інноваційна діяльність нашого закладу це – 

вимога часу. 

Ми вступили в період реформування спеціальної освіти з 

запізненням від решти розвинутого світу, де, на щастя, на зміну 

тотальному захопленню інклюзивним та інтегрованим 

навчанням приходить пора наукового аналізу, прагматичного 

прогнозування та планування. 

Нам же слід чітко усвідомити, що мовне питання 

відокремлює нечуючих дітей з поміж розмаїття дітей з 

особливими потребами. Саме мовне питання робить нечуючих 

особливими серед особливих. Якщо правильно підійти у 

вирішенні цього питання, без ідеологічних упереджень, 

спираючись на якісно проведені дослідження, без шкідливої 

риторики, то успіх можливий. Не треба намагатись рубати 

власну стежину в цій сфері, а добре придивитись до 

міжнародного досвіду, вивчати його і адаптувати для 

українського навчального середовища. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ  

ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
Вшола Тетяна Василівна 

кафедра фінансів і кредиту ХІСТ Університету «Україна» 

 

В даний час в Україні соціальна політика в галузі освіти 

зазнає якісних змін і перетворення, які значно впливають на 

складний і суперечливий процес становлення та розвитку 

інклюзивного навчання осіб з обмеженими можливостями. З 

одного боку, ідеологічні та соціокультурні умови стимулюють 

прийняття законів і появу прецедентів, які протидіють 

дискримінації і утиску прав соціальних меншин, і інклюзивна 

освіта служить наочним прикладом. З іншого боку, несприятливі 

економічні умови, складна структура сучасного українського 

суспільства посилюють прояви обмежень і нерівності щодо груп 

соціального меншин, в тому числі і осіб з обмеженими 

можливостями. Відсутність механізмів реалізації норм 

прогресивного законодавства серйозно гальмує хід змін до 

впроваджуваної соціальної політики. Як наслідок цього, виникає 

парадоксальна, але в цілому цілком типова для перехідних 

періодів ситуація, яка характеризується виникненням розриву 

між законами, які декларують права дитини з відхиленнями у 

здоров'ї на розвиток, освіту, соціальну інтеграцію та фактичною 

відсутністю механізмів його реалізації [1]. 

Вивчення українського досвіду інтегрованої освіти показує, 

що така форма організації навчання не є зовсім новим і 

незнайомим для України явищем. Ідею інтегрованого навчання 

як педагогічної системи, органічно поєднує спеціальна і загальна 

освіта з метою створення умов для подолання у дітей соціальних 

наслідків біологічних дефектів розвитку («соціальних вивихів»), 

належить Л.С. Виготському, який ще в 30-ті роки одним з 

перших намагався обґрунтувати необхідність цього підходу для 

успішної практики соціальної компенсації наявного у дитини 

фізичного дефекту [2]. 
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Дослідники справедливо вважають, що розвиток 

інтегрованої освіти обов'язково супроводжується розробкою та 

впровадженням пакету законів і нормативних актів, які 

сприяють розширенню доступу інвалідів до освіти, при цьому 

доступ може здійснюватися в різноманітних формах. Інклюзивна 

освіта вимагає змін не тільки на макрорівні, але і на рівні 

місцевих громад, педагогічних колективів, а також через 

створення системи взаємодії педагогів загальної та спеціальної 

освіти. Необхідною умовою для задоволення різноманітних 

потреб осіб з особливими потребами в умовах інклюзивної 

освіти є обов'язковим наявність індивідуального навчального 

плану та різноманіття сервісів. Сюди, в тому числі, відносяться 

транспорт, логопедія, аудіології, педагоги супроводу і 

помічники, соціальні працівники, консультування та підготовка 

батьків. Очевидно, це і створює в очах багатьох українських 

громадян образ інклюзивної освіти як досить «дорогого» 

освітнього проекту, в чомусь навіть елітарного, який під силу 

тільки високорозвиненим з економічної точки зору країнам. 

Безумовно, фінансовий аспект розвитку інтегрованої освіти 

дуже важливий. За даними дослідження, що стосується розвитку 

інтегрованої освіти в Україні, фінансові витрати на 

інституціалізацію інтегрованої освіти менше, ніж сукупні 

витрати на інститути загальної та спеціальної освіти. Це 

пояснюється скороченим фінансових витрат на утримання 

будівель спеціальних навчальних закладів, технічне 

обслуговування, ремонт і т.д. [3]. 

Важливою проблемою є також відсутність державних 

стандартів спеціальної освіти, які обов'язково повинні носити 

варіативний характер – від відповідних загальноосвітньому 

стандарту до стандарту «життєвої компетенції». Розробка таких 

стандартів дозволила б інтеграційним навчальним закладам 

уникнути ситуацій, коли викладачам доводиться буквально 

«викручуватися», щоб провести підсумкову атестацію особам зі 

спеціальними освітніми потребами. Індивідуальний навчальний 

план, розроблений для кожної дитини з особливими освітніми 

потребами на основі цих спеціальних стандартів, дозволив би не 
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лише «легалізувати» інтеграційне навчання осіб з 

особливостями розвитку, а й забезпечити доступ до освіти 

«найважчих» груп дітей. Індивідуальний навчальний план 

повинен бути обов'язковою складовою частиною 

індивідуального плану реабілітації будь-якої дитини-інваліда, 

оскільки це є забезпеченням реабілітації через освіту. 

У тому правовому й організаційному вакуумі, який склався в 

даний час навколо інклюзивної освіти, інтеграційні навчальні 

заклади, які усвідомлено прийняли концепцію інтегрованої 

освіти, діють скоріше як культурний та етичний феномен, який 

виникає найчастіше всупереч існуючим обставинам, що 

склалися в спеціальній освіті. Найчастіше це ініціатива батьків 

підтримана професіоналами, які поділяють цінності інтегрованої 

освіти, освіти для всіх. 

Значення інтеграційних навчальних закладів як соціального, 

педагогічного та культурного феномена для України важко 

переоцінити. Можна розробити та прийняти найпрогресивніше 

законодавство та фінансове забезпечення, але без прийняття 

цінностей інтеграції на рівні професійного самовизначення 

викладачів, що представляють як загальну, так і спеціальну 

освіту, все це буде носити формалізований або декларативний 

характер. Іншими словами, не тільки відсутність законодавчої 

бази і дефіцит фінансування виступають основними 

перешкодами інтеграції, а й ті суспільні стереотипи і забобони, 

які існують у сучасному українському суспільстві, в тому числі 

серед професіоналів, щодо навчання осіб з обмеженими 

можливостями [4]. 

Таким чином, для розвитку інтегрованої освіти в Україні 

важливо не тільки наявність законодавчих та фінансових 

механізмів, але і необхідна робота щодо зміни громадської 

думки, в тому числі професіоналів, і в цьому сенсі організація 

професійних контактів викладачів, проведення спеціальних 

тренінгів і освітніх програм просто життєво необхідні. У більш 

широкому контексті – це робота громадських організацій 

інвалідів та батьків дітей-інвалідів, чия думка щодо необхідності 

інтегрованої освіти повинна мати більш чітке вираження. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНТЕГРОВАНОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ  

В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 
Галко Олександр Михайлович 

кафедра правознавства ХІСТ Університету «Україна» 

 

Нормативно-правове регулювання відносин в сфері 

інтегрованого та інклюзивного навчання забезпечується рядом 

нормативних актів, як загального так і спеціального 

спрямування. 

Основними серед загальних є норми Конституції України, а 

саме – статті 21, 22 та 24 Конституції України, які передбачають 

рівність людей у правах, право кожного на вільний розвиток 

своєї особистості та недопустимість будь – яких привілеїв чи 

обмежень в залежності від яких би то не було ознак, а також ст. 

53 Конституції України, згідно з якою кожен має право на 

освіту. 
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Єдиний серед інших актів загального законодавства – Закон 

України «Про охорону дитинства» конкретизує заборону 

дискримінації дітей – інвалідів та дітей з вадами розумового або 

фізичного розвитку, а також державного сприяння створенню їм 

необхідних умов, нарівні з іншими громадянами та можливостей 

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

числі в домашніх умовах. 

Проте профільний нормативно-правовий акт – Закон 

України «Про освіту», як основний регулятор освітнього 

простору не містить жодної норми відносно інтегрованого та 

інклюзивного навчання в закладах освіти. 

Тобто загальне законодавство не досить чітко врегульовує 

проблеми, пов’язані з  інтегрованим та інклюзивним навчанням 

в закладах освіти, або ж взагалі не відводить їм уваги, 

покладаючись на спеціальне законодавство, яке на даний час 

хоча і є досить ємким, проте, все ж таки, не довершеним. 

Так серед чинних законів, присвячених захисту саме 

інвалідів, в тому числі і в освітньому просторі, слід відзначити 

Закони України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні” від 21.03.1991р., „Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам” від 16.11.2000р., 

„Про реабілітацію інвалідів в Україні” від 06.10.2005р. 

Слід також відмітити приєднання України 6 березня 2010 

року до Конвенції про права інвалідів – першої міжнародної 

угоди, що зобов’язує захищати права інвалідів. Конвенція 

містить 50 статей, спрямованих на захист і заохочення прав 

інвалідів, ліквідацію дискримінації стосовно них. 

Проте, прогресивність та спрямованість гуманістичних 

тенденцій вимагають більш якіснішого регулювання означених 

відносин, що зокрема знаходить свій прояв у необхідності 

прийняття принципово нових законодавчих актів. 

Необхідно відмітити, що свого часу існував законопроект № 

6218 «Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров’я 

(спеціальну освіту)», якому за пропозиціями робочої групи було 

запропоновано назву – «Про освіту осіб, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку (корекційну освіту)». 
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Проте 11 січня 2011 року його зняли з розгляду як  такий, що 

внаслідок прийняття іншого законодавчого акта втратив свою 

актуальність. 

Даним законодавчим актом став, відповідно до висновку 

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, 

прийнятий 6 липня 2010 року Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України з питань освіти (щодо 

створення належних умов для навчання дітей)», який, зокрема, 

спрямований на вирішення проблем щодо забезпечення рівного 

доступу до якісної освіти дітям з особливими потребами, а саме  

1) Визначено передумови для удосконалення освітньої 

політики для цієї категорії дітей;  

2) Надано правовий статус інклюзивному навчанню; 

передбачено таку форму інтегрованого навчання, як спеціальний 

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

розумового розвитку; 

3) Визначено новий тип навчального закладу – навчально-

реабілітаційний центр. 

Проте, необхідно зазначити, що даний закон все ж таки 

залишив багато невирішених питань, зокрема і тих, що пов’язані 

із можливістю здобуття вищої освіти категорією осіб з 

обмеженими можливостями. 

Також, 1 жовтня 2010 року наказом Міністра освіти і науки 

України затверджено Концепцію розвитку інклюзивної освіти, 

якою передбачено визначення пріоритетів державної політики у 

сфері освіти в частині забезпечення конституційних прав і 

державних гарантій дітям з особливими освітніми потребами; 

створення умов для удосконалення системи освіти та соціальної 

реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, у тому 

числі з інвалідністю, шляхом упровадження інноваційних 

технологій, зокрема, інклюзивного навчання; формування нової 

філософії суспільства щодо позитивного ставлення до дітей та 

осіб з порушенням психофізичного розвитку та інвалідністю. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПІДТРИМКИ БЕЗРОБІТНОЇ МОЛОДІ У НІМЕЧЧИНІ 

 
Данченко Олена Миколаївна 

кафедра педагогіки, психології та загальноосвітніх дисциплін  

ХІСТ Університету «Україна» 

 

Законодавство Німеччини, прямо не окреслюючи гарантії 

соціально-педагогічної підтримки молодих безробітних, 

визначає правові підстави таких її складових, як: 

1) базові засади соціальної підтримки молоді (Закон «Про 

допомогу дітям та молоді»): 

– надання молодим людям права на допомогу у їх розвитку, 

у вихованні і формуванні їх як осіб, здатних відповідати за свої 

дії і жити у суспільстві; 

– розвиток бажання і здатності молодої людини свідомо 

брати участь у соціальному, політичному, економічному, 

культурному житті країни; 

– зобов’язання молодої особи бути включеною у процес 

суспільної соціалізації. 

2) гарантії соціальної та матеріальної підтримки 

безробітних: 

– визначення у законодавчій базі головних напрямів 

діяльності Федерального агентства праці у забезпеченні 

профтехосвіти тим, хто навчається, на підприємствах, у 

спеціалізованих центрах, ввідних курсах у професію та 

забезпечення грошової допомоги (Закон «Про сприяння 

зайнятості (праці)»); 

– страхування на випадок безробіття відбувається усіма 

працівниками (службовцями, робітниками, особами, які 

отримують професійну підготовку, і домашніми працівниками, а 

також з 2006 року особи, які проходять військову та цивільну 

службу, самостійно працюючі, особи, що доглядають за 

хворими, крім тих, які зайняті у рамках Євросоюзу). Кошти на 

страхування комплектуються наполовину з внесків працівників і 

наполовину з внесків працедавців (Закон «Про сприяння 

зайнятості (праці)»); 
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– виплата внесків працівниками та роботодавцями вноситься 

порівно відповідно до розміру страхового внеску (у 1995 році 6,5 

% сукупної заробітної плати або окладу, у 2006 – 6,5 %, 2007 – 

4,2 %, 2008 – 3,3 %, 2009 та 2010 – 2,8 %, з 1 січня 2011 – 3,0 %) 

(Закон «Про сприяння зайнятості (праці)»); 

– отримання допомоги по безробіттю – 60% (при наявності 

однієї дитини у розмірі 67%) від «чистої» заробітної плати 

безробітний має, у тому випадку, якщо за останні три роки він 

постійно сплачував страхові внески протягом як мінімум 12 

місяців, сприятливіші положення є для сезонних працівників 

(Закон «Про сприяння зайнятості (праці)»); 

– переструктурування та управління допомоги по безробіттю 

та соціальної допомоги по безробіттю на допомогу по 

безробіттю ІІ (Arbeitslosengeld II) (Закон «Про сприяння 

зайнятості (праці)»); 

– профконсультування виступило рівноправним фаховим 

завданням поряд із працевлаштуванням і забезпеченням 

безробітних (Закон «Про працевлаштування та забезпечення 

безробітних»); 

– застосування випереджувальної, підтримувальної, 

цілеспрямованої політики ринку праці (Закон «Про підтримку у 

працевлаштуванні»); 

3) надання правової, соціальної та матеріальної підтримки 

у навчанні (загальноосвітні, професійні, вищі школи), саме 

тій молоді, яка потребує, а саме: 

– надання правової основи навчання на підприємстві (у 

дуальній системі) (Закон «Про професійну освіту»); 

– стимулювання професійного навчання у формі грошових 

дотацій сім’ям, у яких є діти, котрі здобувають професійну 

освіту (Закон «Про професійну освіту»); 

– покладання обов’язку оплачування видатків на 

проживання студентів вищих навчальних закладів протягом 

навчання на їх батьків, якщо студент чи його сім’я не може 

оплачувати вартість проживання, система за Законом «Про 

сприяння освіті» надає фінансову допомогу; 
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– для отримання соціальної та матеріальної допомоги учні, 

студенти повинні мати німецьке громадянство, також існують 

винятки для іноземців (Закон «Про сприяння освіті»); 

– надання фінансової підтримки – це поєднання гаранту та 

позики: 50% наданих студенту коштів розцінюються як гарант, 

тоді як інші 50% є позикою, що має бути повернена. Позика має 

декілька зручних моментів для студента: є безпроцентною, 

повернення коштів повинно початись тільки через п’ять років 

після завершення навчання, може виплачуватися у сумі 105 євро 

на місяць протягом 20 років (Закон «Про сприяння освіті»); 

– навчання повинно відповідати інтересам, здібностям та 

можливостям молодої людини (Закон «Про сприяння освіті»); 

– відображення у законодавчій базі не лише права на 

отримання соціальної та матеріальної допомоги молоді, яка 

потребує її, але й обов’язок держави на надання цієї допомоги 

(Закон «Про індивідуальну допомогу при отриманні освіти»); 

– надання тих же положень для спеціалістів, які бажають 

удосконалити свої знання і навички, що й для студентів, яким 

надається підтримка відповідно до Федерального Закону «Про 

сприяння освіті» (Закон «Про сприяння у підвищенні 

кваліфікації»). 

4) здійснення превенції безробіття у молодіжному 

середовищі: 

– надання послуг Федеральним агентством праці, центрами 

професійного інформування та службами професійного 

консультування, різними типами шкіл щодо попередження 

безробіття: профінформування, профконсультування, 

профвідбір, профадаптація (Закон «Про сприяння зайнятості», 

Закон «Про працевлаштування та забезпечення безробітних», 

Закон «Про підтримку у працевлаштуванні»); 

– випробування власних здібностей, уподобань, нахилів та 

визначення з майбутньою спеціальністю молодими людьми, під 

час «трудового року», згідно Законів ДСР та ДЕР, одночасно 

здобувши навички трудової діяльності й загальні для будь-якої 

професії компетенції («Про підтримку добровільного 
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соціального року» (ДСР), Закон «Про підтримку добровільного 

екологічного року»); 

5) підтримка та захист працюючої молоді, а саме: 

– захист молодих людей від небезпечних умов праці на 

робочому місці, завищених вимог працедавця (Закон «На захист 

працюючої молоді»); 

– контролювання службами контролю за професійною 

діяльністю, проведення медичних оглядів у процесі роботи, 

надання вільного часу, достатнього для відпочинку і розвитку 

молодої особи (Закон «На захист працюючої молоді»); 

– поширення захисту на робочому місці не лише на молодих 

людей Німеччини, а й на дітей мігрантів, гастарбайтерів, 

іноземців, біженців (Закон «На захист працюючої молоді»); 

– правове зрівнювання учасників ДСР та ДЕР з тими, хто 

отримує профтехосвіту у декількох напрямах: підвищення 

загальноосвітнього рівня; соціальне страхування; виплати 

допомоги на дітей; доплати на дітей і надбавки до пенсії надання 

податкових пільг («Про підтримку добровільного соціального 

року» (ДСР), Закон «Про підтримку добровільного екологічного 

року»); 

– приймання на себе зобов’язання займатися протягом 6-12 

місяців допоміжною роботою, молодими людьми 16-27 років, 

згідно Законів ДСР та ДЕР, в організаціях і установах, 

пов’язаних з добровільною роботою в соціальній установі, з 

охороною природи і відновленням екологічної рівноваги у 

навколишньому середовищі («Про підтримку добровільного 

соціального року» (ДСР), Закон «Про підтримку добровільного 

екологічного року»); 

– надання можливості річного працевлаштування тільки 

один раз, згідно Законів ДСР та ДЕР («Про підтримку 

добровільного соціального року» (ДСР), Закон «Про підтримку 

добровільного екологічного року»); 

– надання підтримки молодим жінкам у працевлаштуванні, 

шляхом надання права відвідувати дитячий садок кожній дитині 

від трьох років і до вступу у школу («Про підтримку вагітних 

жінок») ; 
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– надання підтримки молодим чоловікам у 

працевлаштуванні – відмовникам від військової служби 

дозволяється проходити цивільну службу у віці до 28 років 

(Закон «Про альтернативну службу у Німеччині»); 

– молоді відмовники від військової служби проходять 

цивільну службу у країнах, що розвиваються. Традиційно 

відмовники отримують місця для несення альтернативної 

служби у соціальній сфері (Закону «Про волонтерів»). 

Отже, досвід Німеччини є показовим у соціальній політиці 

щодо молоді, що пріоритетним завданням ставить законодавче 

регулювання прав на отримання освіти, професійної підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації, працевлаштування та 

підтримку та захист працюючої молоді. 

 

 

 

 

АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

ІНКЛЮЗИВНУ ОСВІТУ ДО ВИМОГ  

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

 
Доценко Олександра Олександрівна 

кафедра правознавства ХІСТ Університету «Україна» 

 

У процесі демократизації нашого суспільства неабиякого 

поширення набули ідеї гуманізації освіти. На зміну 

державоцентриській освітній системі, в якій головна мета 

визначалася як формування особистості за певними еталонами 

та підпорядкування власних інтересів державним, а основною 

ознакою була жорстка регламентація навчального процесу, 

приходить, так звана, дитиноцентриська система освіти, в якій 

домінує орієнтація на інтереси дитини, задоволення її потреб. 

Серед умов формування цієї системи слід виокремити: 

- забезпечення можливості вибору навчального закладу та 

навчальної програми відповідно до особливостей дитини; 
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- здійснення стимулювання досягнень дітей у різних сферах 

діяльності; 

- забезпечення їхнього соціально-педагогічного захисту. 

Державна політика в сфері освіти сьогодні повинна 

формуватися з урахуванням освітніх потреб людей з 

інвалідністю, сприяти розвитку освітніх систем і, разом з тим, 

стати складовою частиною нової соціальної та економічної 

політики. А це, в свою чергу, вимагає формування нової 

філософії державної політики щодо осіб з інвалідністю, 

проведення кардинальних реформ в існуючій системі освіти, які 

б гарантували рівність можливостей для всіх дітей та молодих 

людей на доступ до дошкільної, шкільної, професійної та вищої 

освіти [1, c. 56]. 

Забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю стало 

особливо актуальним після ратифікації нашою державою 16 

грудня 2009 року Конвенції ООН про права інвалідів. Підхід до 

освіти, що пропагується Конвенцією ґрунтується на 

переконливих доказах того, що інклюзивна освіта не лише 

забезпечує найкраще середовище для навчання, включаючи осіб 

з розумовою відсталістю, а й допомагає усунути бар’єри та 

зруйнувати стереотипи. Впровадження її принципів вимагає 

перенесення міжнародних зобов’язань у національні програми 

для втілення змін, що, згідно зі статтею 4 Конвенції, не 

обмежуються тільки прийняттям відповідного законодавства, 

але також включає адміністративні заходи, розвиток стратегій і 

планів, підвищення поінформованості. 

Окрім того, однією з вимог Конвенції є забезпечення 

«розумного пристосування», тобто забезпечення змін у всіх 

сферах життя, які б надавали можливість людям з інвалідністю, 

в тому числі й дітям з особливими потребами, брати активну 

участь у суспільній діяльності та отримувати послуги на рівні з 

іншими. Звичайно, що це також стосується системи освіти. 

Йдеться не лише про питання архітектурної доступності шкіл, а 

й про зміни у навчальних програмах, методах навчання, формах 

оцінювання, які б відповідали особливостям розвитку дітей. 

Конвенція обумовлює, що недотримання вимоги про надання 
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особі «розумного пристосування» прирівнюється до 

дискримінації на основі інвалідності. 

Українське законодавство де-юре проголошує «рівний 

доступ до якісної освіти для усіх дітей», а де-факто підтримує 

дві паралельні системи – систему загальної середньої освіти та 

систему спеціальної освіти. Зрозуміло, що навчання для дітей з 

особливими потребами розглядається в системі спеціальної 

освіти. Такий підхід базується на медичній моделі розуміння 

особливих потреб, яка спрямована на корекцію, лікування, 

пристосування дитини до життя у суспільстві. Поняття 

інклюзивна освіта базується на сучасній соціальній моделі, що 

передбачає зміни в оточенні дитини, які б сприяли її активній 

участі в усіх процесах, у тому числі – й у навчальному. 

В Україні інклюзивна освіта починає набирати більш 

вагомих обертів. В Україні розгорнулася реалізація інклюзивної 

освітньої моделі на практиці – у дошкільних навчальних 

закладах та загальноосвітніх школах. 

Вперше у тексті Закону про загальну середню освіту 

закріплено термін «класи з інклюзивним навчанням». Досі в 

нашому законодавстві такого терміну не вживали. 

Міністерством освіти та науки України було розроблено 

проект Концепції розвитку інклюзивної освіти, яка пропонує 

шляхи впровадження інклюзивної освіти [2]. 

Вирішальною умовою реалізації концепції є комплексне 

розв’язання питань, пов’язаних з кадровим, навчально-

методичним, нормативно-правовим і організаційним 

забезпеченням інклюзивної освіти, а саме: удосконалення 

існуючої законодавчої та створення нормативно-правової бази 

розвитку інклюзивної освіти спрямоване на вирішення таких 

основних питань: 

- здійснення аналізу чинного законодавства в галузі освіти та 

внесення необхідних змін і доповнень, з метою приведення його 

у відповідність до міжнародних стандартів; 

- розроблення Примірного положення про інклюзивне 

навчання; 
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- внесення змін до Положення про центральну та 

республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, 

Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-

медико-педагогічні консультації. 

Відтак, Концепція розвитку інклюзивної освіти є відкритою 

до обговорення громадськістю. Розробляється Порядок 

організації інклюзивного навчання в умовах загальноосвітнього 

закладу, започатковано процес моніторингу якості інклюзивної 

освіти. 

Концепція розвитку інклюзивної освіти відображає одну з 

головних демократичних ідей — усі діти є цінними й активними 

членами суспільства. Навчання в інклюзивних навчальних 

закладах є корисним, як для дітей з особливими освітніми 

потребами, так і для дітей з типовим рівнем розвитку, членів 

родин та суспільства в цілому [3, c. 94]. 
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СУЧАСНІ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ 

ДЕРЖАВНОГО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

 
Журба Ігор Євгенович 

кандидат географічних наук, доцент, 

кафедра фінансів і кредиту ХІСТ Університету «Україна» 

 

У посткризовий період нашої держави проблеми політики 

соціальної адаптації людей з певними фізичними та 

психологічними вадами – це можливість мати вільний доступ до 

освіти та комунікативної інфраструктури. 

На сьогоднішній день кількість дітей-інвалідів у державі 

постійно зростає, варто зазначити що у Хмельницькій області 

перебуває на обліку у пенсійному фонді 5006 дітей-інвалідів 

(питома вага за групами інвалідності 2,1 %), що складає 50 осіб у 

розрахунку на 1000 осіб. Тому актуальною стає проблема освіти 

людей з фізичними та психологічними вадами [1, c.8-11].  

Варто зазначити що головним завданням даного 

дослідження є вивчення, аналіз та узагальнення концептуальних 

підходів до вирішення проблем людей з інвалідністю щодо 

отримання ними належного рівня освіти, вивчення суспільної 

думки з цього приводу. Через те формування позитивних і 

негативних аспектів розвитку інклюзивної освіти, визначення 

основоположних принципів державної політики щодо 

впровадження інклюзивної освіти в Україні є одним із напрямків 

соціальної адаптації дітей-інвалідів.  

Здійснюючи ґрунтовний аналіз наявного закордонного 

досвіду ми бачимо, що багато дітей з обмеженими фізичними 

можливостями можуть навчатися у звичайних школах і досягати 

високих результатів. Як правило діти із загальноосвітніх 

закладів швидше і легше адаптуються у суспільстві. Зауважимо, 

що «інклюзія» означає збільшення ступеню участі усіх громадян 

у соціальному житті. Визначальним завданням інклюзивного 

закладу освіти є надання усім учасникам рівної можливості 

отримання повноцінної освіти. Необхідним є залучення дітей-
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підлітків з вищезазначеними вадами до соціально-економічного 

життя що створює можливості вдосконалення та самореалізації. 

В умовах трансформації ринкових відносин у посткризовий 

період в Україні розпочато державний експеримент навчання 

цих дітей у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, 

зокрема в Хмельницькому інституті соціальних технологій. 

Даний експеримент здійснюється за двома напрямками:  

1) Інтегроване навчання дітей з особливостями 

психофізичного розвитку в умовах вищої школи;  

2) Інклюзивне навчання, що передбачає спільне перебування 

дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку з їхніми 

здоровими однолітками, при корекційній допомозі. Концепція 

інклюзивної освіти передбачає участь дітей з інвалідністю у 

загальноосвітньому процесі з метою формування не лише 

відповідного освітнього рівня, але й ментальної соціальної 

позиції громадянина як однієї з умов формування гармонійної, 

самодостатньої особистості для повноцінного функціонування в 

соціальному просторі [2, c. 3]. 

На превеликий жаль, зазначимо, що жодним нормативним 

актом України на сьогодні не визначено порядок отримання 

освіти людей з обмеженими фізичними і психологічними 

можливостями. Виникає необхідність створення законодавчого 

документа, спрямованого на забезпечення права осіб, які 

потребують корекції розвитку та рівний доступ до якісної освіти 

шляхом створення сприятливих умов для їх адаптації та 

інтеграції у суспільство. На сьогодні можна говорити про 

існування в Україні інтегрованого, а не інклюзивного навчання, 

незважаючи про затверджену Концепцію розвитку інклюзивної 

освіти [3]. 

Узагальнюючи досвід та результатів дослідження у 

м. Хмельницькому і Хмельницькій області, опитування із вищих 

навчальних закладів з обмеженими фізичними можливостями, є 

серйозна мотивація для отримання вищої освіти, яскраво 

виражена громадська позиція, що сприяє соціальної адаптації. 

Серед респондентів старшого віку досягли успіху лише ті, які 

закінчували загальноосвітній навчальний заклад, що дав 
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«стартовий капітал» для досягнення успіху. У той час як 70 % 

опитуваних учнів шкіл-інтернатів стосовно власної перспективи 

висловили невпевненість [4, c. 100-106]. 

Державна політика впровадження інклюзивної освіти має 

бути поетапною. Перший етап – здійснення соціально-

психологічного та статистичного аналізу діяльності навчальних 

закладів. Другий етап – вдосконалення нормативно-правової 

бази функціонування національної системи оцінювання якості 

освіти. Ефективність державної політики вимагає створення 

комплексної системи освіти на всіх рівнях: «дитячий садок → 

школа → ВНЗ → післядипломна освіта → майбутня професія → 

запровадження спектру пропозицій освітніх послуг → 

вичерпний канал інформації → пристосування до середовища» 

[5, c. 14-16].  

Нами були проаналізовані варіанти концептуальних підходів 

до вирішення проблем людей з обмеженими можливостями 

щодо отримання ними належного рівня освіти, ми спробували 

визначити основні принципи формування державної політики 

щодо впровадження інклюзивної освіти в Україні. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 
Івасішена Леся Василівна 

кафедра правознавства ХІСТ Університету «Україна» 

 

Останніми десятиліттями у більшості країн Західної, а тепер 

і Центральної Європи, відбуваються докорінні зміни у 

законодавстві, розумінні та забезпеченні якісної освіти для дітей 

з особливими освітніми потребами. Разом з вибором Україною 

незалежного та демократичного напряму розвитку суспільства, 

визнанням нашою державою у 1991 році Конвенції ООН «Про 

права дитини», посилилася увага до якості й доступності освіти 

для дітей з особливими освітніми потребами. Так, згідно статті 

23 Конвенції ООН «Про права дитини» всі діти мають право на 

освіту, і, як наслідок цього, право на прогрес. 

Характерно, що з розвитком демократичного суспільства, 

яке гарантує право кожного громадянина на активну участь у 

житті цього суспільства, приходить нове розуміння понять 

«інвалідність», «вади розвитку», «інтеграція» тощо. Нині усі 

вищезгадані терміни щодо дітей поступаються новому – «діти з 

особливими освітніми потребами», що однаковою мірою 

стосується як інвалідності у важкій формі, так і середніх за 

ступенем порушень. Такий підхід пояснюється тим, що явище 

«недостатності» або «інвалідності» передбачає втрату або 

дефіцит фізичної та розумової спроможності – але ж 

спроможність вчитися безпосередньо залежить не від стану 

окремих органів або ж їх фізіологічної функціональності, а 

радше, від психологічної функціональності. Таким чином, 

акцент зсувається від внутрішніх проблем дитини до системи 

освіти, яка надає підтримку дитині у навчанні, визнає її сильні 

якості та задовольняє всі її індивідуальні потреби. 

З часу ратифікації Україною Конвенції ООН про права 

дитини дедалі більшого визнання та поширення набуває 

соціальна модель, більше пов`язана з дотриманням прав людини. 

На противагу медичній моделі, соціальна модель розглядає 

проблему здоров`я як соціальну проблему, а не як 
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характеристику особистості, оскільки вона (проблема) 

зумовлена непристосованістю оточення, включаючи ставлення 

до людей з особливими потребами та виробничі норми, 

архітектурну безбар`єрність і транспорт. Термін «особливі 

освітні потреби» приходить разом із появою терміну 

«інклюзивна освіта» як варіативна модель спеціальній освіті.  

Розвиток та функціонування окремої, спеціальної системи 

освіти, завжди вважалися проявом турботи про дітей з 

особливими потребами. Однак, таке бачення системи 

спеціальної освіти почало поступово змінюватися у більшості 

країн світу. Знання, досвід, обладнані приміщення досі мають 

велике значення, проте, сегрегація дітей тепер розглядається як 

неприйнятна і така, що порушує право дитини на освіту. 

Загальне бачення цього питання полягає в тому, що переважна 

більшість дітей з особливими потребами мають навчатися разом 

зі своїми однолітками у звичайних умовах. Одним із результатів 

такого підходу вважається створення єдиної освітньої системи, 

яка охоплюватиме учнів різних категорій. 

Інклюзія – це політика й процес, що дає можливість всім 

дітям брати участь у всіх програмах. 

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що 

ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на 

освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає 

навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема, 

дитини з вадами розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу. 

В основі інклюзії лежить право людини на освіту, 

проголошене у Всесвітній декларації прав людини у 1948 році, 

де зазначається: «Кожен має право на освіту…освіта має бути 

спрямована на розвиток людської особистості та посилення 

поваги до прав людини та основних свобод…». 

Однаково важливими є положення «Конвенції про права 

дитини» щодо права дитини не зазнавати дискримінації, 

зазначеного у статтях 2 і 23.  

Зокрема, у ст. 23 йдеться, що дитина з особливими освітніми 

потребами повинна мати: «доступ до освіти, виховання, 

медичного обслуговування, реабілітаційних послуг, професійної 



 

 

 135 

підготовки, максимально можливої соціальної інтеграції та 

індивідуального розвитку, включаючи його чи її культурний та 

духовний розвиток». 

Стаття 29 «Цілі освіти» зазначає, що освіта дитини має бути 

спрямована на розвиток особи, талантів, розумових і фізичних 

здібностей дитини в найповнішому обсязі, освіта повинна 

сприяти розвитку потенціалу дитини в усіх сферах. 

Логічним наслідком цих документів є  те, що всі діти мають 

право на освіту, яка не дискримінує їх у жодних сферах, таких як 

етнічні, релігійні, статеві, мовні відмінності, економічне 

становище, особливі потреби. 

Рух назустріч інклюзії включає в себе ряд змін на рівні 

цілого суспільства та малої громади, які супроводжуються 

розробкою правових норм на міжнародному рівні. Оскільки 

вперше інклюзія була підтримана Всесвітньою декларацією прав 

людини у 1948 р., то вона знаходить відображення у всіх 

подальших міжнародних документах у сфері освіти, а саме: 

1. Декларація прав дитини 1959 р. містить положення щодо 

недопустимості дискримінації по відношенню до дітей з вадами 

розвитку. 

2. Стандартні правила ООН щодо зрівняння можливостей 

інвалідів 1993 р. містять заклик до всіх держав зробити освіту 

осіб із фізичними та розумовими вадами невід’ємною частиною 

системи освіти. 

3. Саламанська Декларація 1994 р. проголошує закріплення 

принципу інклюзивної освіти на законодавчому рівні. 

У грудні 2009 року Україна ратифікувала Конвенцію про 

права людей з інвалідністю, де однією з вимог є забезпечення 

«розумного пристосування» – забезпечення змін у всіх сферах 

життя, які б надавали можливість людям з інвалідністю, в тому 

числі й дітям з особливими потребами, брати активну участь у 

суспільній діяльності та отримувати послуги на рівні з іншими. 

Звичайно, що це також стосується системи освіти. Йдеться не 

лише про питання архітектурної доступності навчальних 

закладів, а й про зміни у навчальних програмах, методах 

навчання, формах оцінювання, які б відповідали особливостям 
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розвитку дітей. Конвенція обумовлює, що недотримання вимоги 

про надання особі «розумного пристосування» прирівнюється до 

дискримінації таких дітей. 

Разом з поняттям «розумне пристосування» міжнародна 

спільнота активно просуває поняття «універсального дизайну» 

як основоположного принципу при розробці будь-яких законів, 

програм тощо. Іншими словами, все, що створюється в державі, 

– закони, програми, будівлі – має враховувати потреби дітей з 

особливими освітніми потребами. 

 

 

 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ТА 

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

УКРАЇНИ 

 
Нагорна Віталіна Володимирівна 

кафедра правознавства ХІСТ Університету «Україна» 

 

Обговорення та визначення загальних стратегій вирішення 

існуючих проблем щодо впровадження принципів інклюзивної 

освіти; вдосконалення правового захисту дітей та молоді з 

особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі 

завжди залишалося і є актуальним та відкритим питанням 

сьогодення. 

Концепція інклюзивного та інтегрованого навчання є 

складною і багатоаспектною проблемою. На сьогодні в 

загальноосвітніх закладах навчається понад 110 тисяч учнів з 

особливими потребами [1]. Інклюзивне навчання відіграє 

важливу роль у досягненні гуманітарного, соціального та 

економічного розвитку осіб з особливими потребами. 

Ратифікувавши основні міжнародні правові документи, 

Україна взяла на себе зобов’язання щодо дотримання 

загальнолюдських прав, зокрема щодо здобуття якісної освіти 

дітьми з особливими освітніми потребами, в тому числі дітьми з 
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порушеннями психофізичного розвитку. Інклюзивна освіта – це 

спільне навчання і виховання дітей з особливими освітніми 

потребами та їх здорових однолітків, з метою інтеграції та 

соціальної адаптації їх у суспільстві, це можливість отримати 

загальну освіту, інтегруватися та адаптуватися до повноцінного 

життя в суспільстві [2]. Інтегроване та інклюзивне навчання 

задовольняє чи не найважливішу соціальну потребу дитини – 

спілкування. 

Нормативно-правове забезпечення державної політики 

України щодо професійної підготовки молоді з обмеженими 

фізичними можливостями визначене: Конституцією України 

(ст.ст. 46, 53), Всесвітньою Декларацією про забезпечення 

виживання, захисту і розвитку дітей (1990 рік), законами 

України "Про освіту", «Про загальну середню освіту», «Про 

вищу освіту», "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про 

внесення змін до Закону України "Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні" (1991 рік), "Про охорону 

дитинства", "Про сприяння соціальному становленню та 

розвитку молоді в Україні" (1993 рік), "Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" [3, 58], 

Указами Президента України "Про Національну програму 

професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими 

фізичними можливостями на 2001-2003 роки" від 20.03.2008 р. 

№ 244, "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в 

Україні", "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення 

сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими 

фізичними можливостями" від 18.12.2007 р. № 1228, 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2008 р. № 

1352-р "Про затвердження комплексного плану заходів з 

розвитку освіти в Україні на період до 2011 року", 

розпорядженням КМУ № 1482-р від 03.12.09 року "Про 

затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного 

та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах на період до 2012 року", Комплексною програмою 

розв'язання проблем інвалідності (1992 рік), постановою 

Кабінету Міністрів України "Про стан Державної молодіжної 

http://osvita.ua/legislation/law/2227
http://osvita.ua/legislation/law/2231
http://osvita.ua/legislation/law/3197
http://osvita.ua/legislation/law/3197
http://osvita.ua/legislation/other/2562
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політики" (1999 рік), Концепцією спеціальної освіти осіб з 

фізичними вадами в Україні на найближчі роки та перспективу 

(1996 рік), наказами МОН №855 від 11.09.09 року "Про 

затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 

роки", "Про затвердження Програми професійної підготовки 

інвалідів по слуху і зору у вищих навчальних закладах I-IV 

рівнів акредитації" від 17.11.2003 №764 та іншими нормативно-

правовими актами та міжнародними договорами України, згода 

на обов`язковість яких надана Верховною Радою України [4]. 

На даному етапі розвитку держави вносяться важливі 

проекти, а саме: Проект Закону України "Про освіту осіб, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 

(спеціальну освіту)" та Проект Концепції розвитку інклюзивної 

освіти, який спрямований на виконання вимог міжнародних 

нормативно-правових документів, що були ратифіковані 

Україною". 

Зазначена нормативно-правова база як бачимо, є досить 

багатогранною і передбачає забезпечення особам з обмеженими 

фізичними можливостями доступності та безоплатності здобуття 

вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, 

незалежно, від стану здоров’я, а також створення умов для 

навчання відповідно до здібностей та інтересів. Втім, на сьогодні 

в Україні спостерігається парадоксальна, але достатньо типова 

для трансформаційного періоду ситуація, що характеризуються 

наявністю законодавства, яке декларує права дітей з особливими 

освітніми потребами на розвиток, здобуття освіти, соціальне 

інтегрування, водночас, не вказує практичних механізмів їх 

реалізації [4]. 

Зараз великі зміни відбуваються на загальнодержавному 

рівні. Міністерство освіти та науки України, Міністерство праці 

та соціальної політики України, Міністерство України у справах 

сім’ї, молоді та спорту, Міністерство охорони здоров’я України 

та багато інших, які опікуються питаннями, пов’язаними з 

дітьми, всіляко підтримують інклюзію. 
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Отже, успішне впровадження інтегрованого та інклюзивного 

навчання дітей з особливими потребами, потребує вирішення 

завдань, а саме: формування нової філософії державної політики 

щодо дітей з особливостями психофізичного розвитку, 

подальшого вдосконалення та конкретизації законодавчої та 

нормативно-правової бази у відповідності до Конвенції ООН про 

права дитини, Резолюції 48/96 Генеральної Асамблеї ООН 

"Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для 

інвалідів", реалізації та поширення моделі інтегрованого та 

інклюзивного навчання дітей у дошкільних, загальноосвітніх та 

вищих навчальних закладах. 
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 

 
Неклюєнко Ольга Василівна 

Кафедра фінансів і кредиту ХІСТ Університету «Україна» 

 

Соціальний розвиток в багатьох країнах в останні 

десятиліття тісно пов'язано з процесами лібералізації соціальної 

політики і забезпечення соціальних прав. Інклюзивна освіта, 

спрямована на розширення доступності освіти для всіх груп 

суспільства, неминуче стикається з процесами лібералізації в 

системі освіти в цілому. Суперечний вплив цих процесів і 

передбачається з'ясувати у цій роботі, тим більше що 

український досвід інклюзивної освіти формується значною 

мірою на основі міжнародного досвіду, набуваючи, при цьому, 

свої специфічні риси.  

Політика в сфері інклюзивної освіти є, безумовно, частиною 

більш загальної освітньої політики, яка, у свою чергу, співпадає 

з основними напрямками соціального розвитку держави. Вектор 

соціального розвитку держави визначається типом або моделлю 

соціальної політики. Держава добробуту «виявляє» себе через 

політику в сфері зайнятості, взаємодії між державою і сім'єю, 

характер соціального забезпечення та таких соціальних гарантій, 

до яких відноситься, в тому числі, і освіта.  

Інклюзивна освіта, будучи частиною загальної соціальної 

політики в галузі освіти, не тотожна їй і має свою специфіку, 

характерну для кожного типу держави добробуту. Таким чином, 

інклюзивна освіта двояка за своєю природою: з одного боку, 

співвідноситься з освітньою політикою і соціальним розвитком 

держави, з іншого боку, вирішує свої специфічні завдання, поза 

прямого зв'язку з контекстом загальної освітньої політики. 

Витоки такої подвійності лежать, на нашу думку, в тому, що 

ідеологія інклюзії є частиною руху за громадянські права 

соціальних меншин, забезпечення рівних прав і доступу до 

освіти і, тим самим, по суті політичним процесом, який 

вбудовується в освітній процес. І в той же час це частина 
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освітнього процесу з цілями, завданнями, технологіями та 

результатами навчання, методиками і проблемами фінансування 

інклюзивних програм у загальноосвітніх школах.  

Розглянемо відповідність типології держави у 

співвідношенні з освітньою політикою і характером інклюзивної 

освіти. 

Консервативний режим держави загального добробуту 

визначається як такий, що має високий рівень стратифікації за 

рівнем доходу і соціальним статусом. Пряме державне 

забезпечення в країнах з таким режимом незначне і не пов'язане 

з процесами перерозподілу і вирівнювання доходів. 

Забезпечення соціальних прав досить жорстко прив'язане до 

роботодавця. Консервативний режим держави добробуту 

фіксується в тих країнах, де сильний вплив релігійних 

(католицьких) партій, взагалі католицької церкви, і в країнах з 

історичним досвідом абсолютизму і авторитаризму. Відповідно 

до класифікації Еспінг-Андерсена, до даного типу держав можна 

віднести Австрію, Францію, Німеччину, Нідерланди, Бельгію та 

Італію. 

У державах з консервативною моделлю соціальної політики 

інклюзивна освіта часто розглядається як доступ до освіти 

взагалі, без широкого розгортання політики інтеграції для людей 

з особливими потребами. У Німеччині, Франції, Нідерландах та 

Бельгії широко розвинена мережа спеціалізованих шкіл для 

дітей з особливими потребами, але законодавство не обмежує 

можливості інтегрованої освіти, і вона розвивається в умовах 

інтенсивної взаємодії спеціальних та загальноосвітніх шкіл 

(Нідерланди). В Італії ж навпаки, дуже активно розвиваються 

процеси інклюзивної освіти для дітей з особливими потребами в 

загальноосвітній школі, причому, законодавчо це забезпечується 

з 1971 року. Італія вважається свого роду «лабораторією» 

інклюзивної освіти, за деякими даними, в Італії в інтеграційних 

школах навчається від 80% до 95% дітей, що мають особливі 

потреби (для порівняння в Греції менше 1%, в США 45%, в 

Великобританії ситуація сильно змінюється від графства до 

графства, кількість дітей з особливостями розвитку, 
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інтегрованих у загальноосвітню школу, в різних частинах країни 

може відрізнятися в шість разів). Таким чином, в країнах з 

консервативною моделлю соціальної політики інтегрована освіта 

може приймати вигляд, характерний для країн з іншими 

моделями добробуту.  

Ліберальний режим держави загального добробуту 

характеризується залежністю соціального страхування від 

ринку, при цьому держава скоріше регулює ринок, ніж 

безпосередньо надає пряме соціальне забезпечення. Даний 

режим відрізняється досить високим рівнем соціальної 

стратифікації та диференціації в суспільстві, соціальна допомога 

досить обмежена і стигматизована, тому що вважається, що 

підвищення рівня допомоги зменшує стимул до праці і виходу 

на ринок. Прикладами цієї моделі можуть бути такі країни, як 

США, Канада, Австралія і Великобританія. 

Якщо зіставити характер інклюзивної освіти і модель 

соціальної політики, то в країнах з ліберальною моделлю 

інклюзивна освіта, в основному, спрямована на інтеграцію дітей 

з особливими потребами в середовище здорових однолітків, для 

дітей з проблемами поведінки реалізуються спеціальні програми 

профілактики результату зі школи або тимчасове переміщення в 

спеціальні навчальні заклади, що надають спеціалізовані 

програми корекції поведінки, після яких дитина повертається в 

загальноосвітню школу. 

Соціал-демократичний режим, на відміну від попередніх, 

характеризується принципами універсалізму і рівності. Держава 

бере на себе вирішення багатьох проблем, що традиційно 

відносяться до «сімейної сфери» (наприклад, догляд за дітьми та 

людьми похилого віку). До країн з таким режимом відносяться 

Швеція, Норвегія, Данія і Фінляндія. Співвідношення соціальної 

політики та освітньої політики в даному випадку можна 

представити в такий спосіб.  

У країнах з соціал-демократичною моделлю соціального 

забезпечення, інклюзивна освіта успішно застосовується для всіх 

дітей групи ризику, діти з особливими потребами в більшості 
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своїй включені в процес навчання в державних загальноосвітніх 

школах. 

Політика держави в галузі соціального страхування 

безпосередньо пов'язана зі стратегією в освітній політиці: у 

країнах з консервативним режимом освіта повинна підготувати 

працівника, чиї соціальні права тісно пов'язані з робочим місцем 

і тим, що їх потрібно «заробити». У країнах з ліберальним 

режимом освіта це свого роду «індивідуальна страховка» від 

життєвих ризиків; у державах з соціал-демократичним режимом 

освіта забезпечує де-коммодифікацію у забезпеченні соціальних 

прав. 

Інклюзивна освіта забезпечується у всіх типах держав 

добробуту і має риси як спільні з політикою освіти, так і 

специфічні. Більше того, ця власна специфіка може проявлятися 

всередині однієї моделі (як це відбувається в країнах з 

консервативним режимом), характер же цих відмінностей у 

країнах з ліберальною моделлю потребує подальшого 

дослідження. 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

 
Романюк Анатолій Анатолійович 

Кафедра фінансів і кредиту ХІСТ Університету «Україна» 

 

Працевлаштування інвалідів – проблема, характерна для усіх 

країн Європи. Україна тут не виняток. Україна, перейшовши на 

нові стандарти життя, обумовлює нові підходи до вирішення 

проблем зайнятості та працевлаштування інвалідів. У державній 

політиці щодо осіб з інвалідністю останнім часом пасивні 

заходи, спрямовані на виплату їм грошової допомоги, 

замінюються активними, пов'язаними із забезпеченням їхнього 
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права на працю через надання рівних можливостей на ринку 

праці, створення сприятливих умов оплачуваної роботи.  

Люди з фізичними вадами виявились серед груп населення, 

найбільш чутливих до негараздів економіки в період 

економічної кризи. У нестабільному економічному середовищі 

розвалилось багато підприємств та фірм, а ті, які продовжують 

існувати, суттєво зменшили свій штат. Пошук і вибір роботи 

підходящої для осіб з інвалідністю пов'язаний з іще більшими 

труднощами, зумовленими, з одного боку, фізичними 

можливостями самих інвалідів, з другого – небажанням 

роботодавців приймати на роботу людей з обмеженням. 

Інваліди є в усіх державах і серед усіх верств будь-якого 

суспільства. Кількість інвалідів у світі постійно зростає, хоча 

причини і наслідки інвалідності можуть бути різними. Такі 

відмінності обумовлені різними соціально-економічними 

обставинами та різним ступенем забезпечення державами 

добробуту своїх громадян [1].  

Держава зобов'язалась активно сприяти зайнятості інвалідів, 

професійно орієнтувати їх, залучати до роботи та створювати 

для них спеціальні робочі місця [2]. Особливої актуальності 

проблема зайнятості інвалідів набуває у зв'язку з постійним 

зростанням їхньої чисельності та низьким рівнем зайнятості, що 

викликає соціальну напругу в суспільстві, оскільки для інвалідів 

мати роботу – це можливість підвищити соціальний статус, свою 

значущість, поліпшити добробут. Для суспільства працюючий 

інвалід – це розв'язання багатьох соціальних проблем. 

У наш час в Україні: не сформована державна політика з 

питань реалізації активних заходів інтеграції інвалідів у 

суспільне життя; недостатньо створюються робочі місця для 

працевлаштування інвалідів; залишається низьким рівень 

працевлаштування інвалідів; масштаби залучення інвалідів до 

підприємницької діяльності залишаються незначними; тільки 

починає формуватися без бар’єрне середовище для інвалідів як 

головний засіб прискорення їх інтеграції в суспільне життя; не 

забезпечується дотримання стандартів рівня життя для людей з 

інвалідністю через відсутність умов для ефективної реалізації 
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їхнього права на трудову діяльність. Подолання наявних 

проблем має ґрунтуватися на створенні сприятливих соціально-

економічних, організаційних та правових умов для реалізації 

права особи з обмеженими фізичними й розумовими 

можливостями на добровільну і посильну працю.  

Основними причинами, які стримують зайнятість інвалідів в 

Україні, є: 

- порівняно низький рівень освіти інвалідів; 

- недостатній рівень підтримки інвалідів – випускників 

навчальних закладів; 

- відсутність механізму заохочення роботодавців до 

працевлаштування інвалідів; 

- недостатня кількість спеціалізованих робочих місць для 

інвалідів. 

У свою чергу, державна служба зайнятості повинна 

проводити облік інвалідів, які звернулися по допомогу у 

працевлаштуванні, та спрямовувати на професійне навчання 

непрацюючих інвалідів III групи за рахунок коштів Державного 

фонду сприяння зайнятості населення, а інвалідів І і II груп – за 

рахунок коштів Фонду України соціального захисту інвалідів [3]. 

Однак ця робота в повному обсязі не проводиться. Є ще безліч 

випадків, коли в центрі зайнятості відмовляються брати інвалідів 

на облік та не займаються питаннями їхнього працевлаштування. 

З метою підвищення рівня зайнятості на перспективу до 

2011 р. передбачається створити Єдину інформаційну базу даних 

інвалідів, яка складається з трьох взаємозв'язаних складових [4]: 

1) єдиного банку даних інвалідів, який містить кількісні та 

якісні характеристики контингенту інвалідів, які бажають 

працювати; 

2) банку даних робочих місць для працевлаштування 

інвалідів, який акумулює інформацію про кількісний та якісний 

склад робочих місць, на яких можна використовувати працю 

інвалідів; 

3) системи постійного моніторингу процесів зайнятості та 

працевлаштування інвалідів з метою інформаційного й 

аналітичного обслуговування вказаних процесів; посилити 



 

 146 

співпрацю при вирішенні питань професійної реабілітації 

інвалідів та їх працевлаштування. 

Реалії життя тим жорстокіші, чим більш незахищеною є 

людина. І тому, для більшості таких людей реальним виходом є 

праця вдома. І комп’ютерна робота займає серед них одне з 

перших місць. 

Таким чином, основою самореалізації інваліда як 

особистості є професійно-трудова діяльність. Саме тому 

важливо забезпечити інваліду вибір професії, спеціальності 

відповідно до його стану здоров'я, потенційних можливостей, 

інтересів, бажань. Ці завдання можуть розв'язуватися через 

систему психологічної підтримки та професійної орієнтації, 

котра сприяє вибору професій із врахуванням виду 

захворювання, групи інвалідності, можливостей, інтересів та 

бажань інваліда, а потім – і відповідної професійної підготовки. 

Але в Україні така система лише почала формуватись. 
 

Література: 

1. Богданов С. Соціальний захист інвалідів. Український та польський 

досвід / наук. ред. к.е.н. Олена Палій. – К.: Видавництво Соломії Павличко 

«Основи», 2002. – 93 с. 

2. Ревай О.В. Проблеми працевлаштування інвалідів // Соціальний 

захист. – № 4 (34). – 64 с. 

3. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» від 21 березня 1991р. № 875 – ХІІ // Відомості Верховної 

Ради України. – 1991. – № 16. – ст. 64. 

4. Бондарчук К. Стан і особливості працевлаштування та зайнятості 

інвалідів в Україні // Соціальний захист. № 11 (75). – 2002. – С. 53-55. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 147 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЯТУВАННЯ ЖИТТЯ 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ В СТАНІ КРАЙНЬОЇ НЕОБХІДНОСТІ 

 
Стецюк Леонід Леонідович 

кафедра правознавства ХІСТ Університету «Україна» 

 

Згідно зі ст. 39 Кримінального кодексу України не є 

злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у 

стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, яку в 

даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і 

якщо при цьому не було заподіяно більш значної шкоди, ніж 

відвернена [1, ст. 39]. Із буквального тлумачення даної норми 

випливає, що порятунок життя у стані крайньої необхідності за 

рахунок позбавлення життя іншої людини є правомірним. 

Аналогічний висновок випливає і зі змісту ст. 1171 Цивільного 

кодексу України [2, ст. 1171], в якій законодавець взагалі не 

передбачає меж крайньої необхідності.  

Така ситуація суперечить Конституції України, згідно з якою 

ніхто не може бути свавільно позбавлений життя [1, ч. 2 ст. 27]. 

Неоднозначність вираження позиції законодавця щодо 

допустимості порятунку життя людини у стані крайньої 

необхідності за рахунок позбавлення життя іншої людини уже 

давно стала причиною дискусій. Проте єдиної позиції щодо 

даного питання у правовій доктрині немає й досі.  

Метою даної доповіді є обґрунтування недопустимості 

порятунку життя фізичної особи у стані крайньої необхідності за 

рахунок позбавлення життя іншої фізичної особи на підставі 

норм позитивного права. 

Ряд науковців (М. М. Паше-Озерський, М. А. Овєзов, 

Ю. В. Баулін, та ін.) [3-5] тією чи іншою мірою підтримують 

можливість пожертвувати одним людським життям для 

порятунку одного або кількох інших життів. Свої переконання 

вони пояснюють перевагою інстинкту самозбереження у 

екстремальних ситуаціях, більшою (арифметично) цінністю 

кількох життів за одне тощо. 
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Інші науковці (Й. І. Слуцький, М. Й. Якубовіч, Н. В. Лісова 

та ін.) [6-8] категорично не погоджуються з можливістю 

порятунку життя людини у стані крайньої необхідності за 

рахунок позбавлення життя іншої людини. Але свої міркування 

вони пояснюють з позицій моралі, а не норм права. Вказана 

позиція ґрунтується на тому, що застосовування кількісного 

критерію та твердження, що життя декількох людей більш 

важливе порівняно із життям однієї людини, не відповідає як 

сучасним стандартам норм моралі, так і етичним принципам, що 

налічують кілька століть: «порятунок життя у стані крайньої 

необхідності за рахунок позбавлення життя іншої людини не 

може бути визнано допустимим з точки зору моралі й етики» 

[8, с. 148-149]. 

Погоджуючись із наведеною думкою, додамо наступне. 

Якщо дозволити безкарне заподіяння шкоди життю однієї 

людини заради порятунку життя іншої, то це майже завжди 

може призвести до масових убивств, зокрема, фактично 

поставити їх «на конвеєр» в галузі медицини (маємо на увазі 

насильницьке донорство, знищення новонароджених для 

отримання стовбурових клітин, небезпечні для життя 

дослідження на людях неперевірених препаратів та методів 

лікування без їх згоди тощо). При цьому очевидно, що у 

кожному такому випадку матимуть місце посилання на 

необхідність врятувати інше життя або навіть кілька життів. 

Тому, з міркувань доцільності, щоб уникнути такого свавілля, 

неприпустимо вважати крайньою необхідністю рятування 

одного чи кількох людських життів за рахунок смерті іншої 

людини. 

Попри досить значну вагу норм моралі у житті суспільства, 

неможливість дозволу вбивства заради порятунку потребує 

обґрунтування також і з позицій позитивного права. 

Загальновідомо, що фізична особа завжди має право на опір 

проти застосування сили щодо неї, крім випадків, коли ця особа 

вчиняє правопорушення, яке хтось намагається припинити (в 

останньому випадку права на необхідну оборону у 

правопорушника не виникає). В інших випадках жертва не 
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позбавляється права на необхідну оборону, відповідно 

заподіяння їй смерті є неправомірним, інакше це означало б 

заборону їй чинити опір таким діям шляхом необхідної оборони. 

Навіть якщо у неї немає такої можливості (наприклад, внаслідок 

перебування у безпорадному стані), то право на необхідну 

оборону, як і виникнення стану необхідної оборони, все одно 

має місце незалежно від наявності у жертви можливості чинити 

опір. 

Отже, порятунок життя людини шляхом заподіяння смерті 

іншій людині є неприпустимим як з точки зору суспільної 

моралі, так і з позицій позитивного права. Тому такі дії не можна 

вважати вчиненими у стані крайньої необхідності через їх 

протиправність. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ 

СТАНДАРТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ І 

СВОБОД ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Ткачук Оксана В’ячеславівна 

кафедра правознавства ХІСТ Університету «Україна» 

 

Понад 650 мільйонів людей, що становить приблизно 10-

15% населення світу є інвалідами. Проблеми адаптації в 

суспільстві інвалідів належать до міжнародних проблем. 

Вирішальним чинником у міжнародному регулюванні цієї 

проблеми є визначення того, що питання інвалідності належить 

до сфери прав людини, однак, незважаючи на те, що прийнято 

значну кількість міжнародних актів, люди з особливими 

потребами в усьому світі продовжують зазнавати дискримінації, 

а їх права порушуються. 

Враховуючи те, що існуючі міжнародні документи з прав 

людини не висвітлювали всесторонньо права осіб з інвалідністю, 

а самі люди з інвалідністю не використовували у повній мірі 

різноманітні механізми захисту, які передбачені цими 

документами у грудні 2006 року Генеральна Асамблея ООН 

прийняла Конвенцію ООН про права інвалідів та 

Факультативний протокол до неї. Конвенція передбачає основні 

міжнародні стандарти забезпечення та захисту прав і свобод 

людей з інвалідністю. 

На шляху дотримання цих стандартів Україна підписала та 

Законом України від 16.12.2009 року № 1767-VI ратифікувала 

Конвенцію, метою якої є заохочення, захист та забезпечення 

повного і рівного користування всіма людьми з особливими 

потребами усіма правами людини та основоположними 

свободами, а також заохочення поваги до властивої їм гідності 

[1]. Тому, проблема щодо дотримання нашою державою 

міжнародних стандартів забезпечення та захисту прав і свобод 

людей з особливими потребами, їх повної інтеграції в 

суспільство, є досить актуальною. 
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Питання вивчення набутого досвіду, аналіз чинного 

законодавства з проблем інвалідності потребують подальших 

розробок цієї науково-практичної проблеми такими науками як 

юриспруденція, педагогіка, психологія, медицина тощо, а також 

об’єднання зусиль громадськості, державних органів та 

громадських організацій інвалідів. Необхідні своєчасні 

конструктивні внутрішньодержавні реформи, які б закріплювали 

правозахисний механізм, могли б сприяти поліпшенню стану 

вирішення проблем осіб з особливими потребами в Україні. 

Отже, від соціального захисту інвалідів необхідно терміново 

переходити до реального забезпечення їх прав, а це означає  

прискорення Україною імплементації Конвенції ООН про права 

інвалідів. Вивірені та поступові кроки нашої держави по 

дотриманню прав і свобод осіб з інвалідністю дозволять 

гармонізувати норми вітчизняного законодавства з 

міжнародними стандартами, планомірно створювати систему їх 

практичної реалізації. 

Слід зазначити, що здійснення внутрішньодержавних 

реформ вимагає знання об’єктивної інформації щодо 

забезпечення та реалізації прав інвалідів, тому на допомогу у 

вирішенні цих питань Всеукраїнське громадське соціально-

політичне об’єднання “Національна Асамблея інвалідів 

України” (НАІУ) здійснило в 10 регіонах України моніторинг 

стану дотримання прав людей з інвалідністю. Національною 

Асамблеєю інвалідів України було проведено аналіз 

законодавства України та практики його реалізації на 

відповідність положенням Конвенції ООН про права інвалідів 

[2] . 

При підготовці статті використані матеріали роботи 

круглого столу на тему „Проблеми кодифікації соціального 

законодавства України”, матеріали Національної доповіді, 

поданої Міністерством праці та соціальної політики України, 

Державною установою Науково-дослідний інститут соціально-

трудових відносин Мінпраці, НАІУ, всеукраїнськими 

організаціями інвалідів. Національна доповідь “Про становище 

інвалідів в Україні” є систематизованою, аналітичною 
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інформацією про становище інвалідів в Україні та тенденції його 

змін, підготовлена у відповідності з Указом Президента України 

від 18.12.2007 року № 1228/2007 [3]. 

З прийняттям Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1982 

року Всесвітньої програми дій стосовно людей з інвалідністю, 

міжнародне співтовариство одержало директивну основу для 

активізації роботи по профілактиці, реабілітації і забезпеченні 

участі інвалідів в суспільному житті країн, їх рівноправності з 

іншими членами суспільства [4]. 

Перехід на позиції, в основі яких лежать права людини, був 

підтриманий Організацією Об'єднаних Націй, про що 

засвідчують Стандартні правила забезпечення рівних 

можливостей для інвалідів, які викладені в резолюції 48/96, 

прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 20 грудня 1993 року 

[5]. 

Конвенція закріпила наступні основні принципи: 

– повага до властивої людині гідності, його особистої 

самостійності, включаючи свободу робити свій власний вибір, і 

незалежності; 

– недискримінація; 

– повне і ефективне залучення до суспільного життя; 

– повага до особливостей людей з інвалідністю; 

– рівність можливостей; 

– доступність; 

– рівноправність чоловіків і жінок; 

– повага до здібностей дітей-інвалідів та до їх прав зберігати 

свою індивідуальність. 

Слід зазначити, що прийняття окремої Конвенції про права 

інвалідів не означає встановлення нових прав для інвалідів. Вона 

підтверджує, посилює і розвиває права, які містяться в інших 

міжнародних правових актах. 

Таким чином, перші кроки на шляху до підвищення рівня 

соціального захисту інвалідів та гармонізації вітчизняного 

законодавства до міжнародних стандартів, їх практичної 

реалізації, Україна вже зробила. 
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Разом з тим, в подальшому необхідні конструктивні 

внутрішньодержавні реформи, які б закріплювали 

правозахисний механізм, запропонований вищезазначеними 

документами, могли б сприяти вирішенню проблем осіб з 

особливими потребами в нашій державі. 

Слід зазначити, що прискорення імплементації Україною 

Конвенції про права інвалідів, в свою чергу, сприятиме 

посиленню контролю і відповідальності з боку держави за 

дотриманням та реалізацією прав людей з інвалідністю в нашій 

країні. 
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СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Якименко Андрій Анатолійович 

кафедра правознавства ХІСТ Університету «Україна» 

 

Поліпшення якості освіти для студентів з особливими 

освітніми потребами є одним з пріоритетних завдань для 

Міністерства освіти і науки, вищих навчальних закладів. 

Інтегроване та інклюзивне навчання задовольняє чи не 

найважливішу соціальну потребу – спілкування. 

Станом на 2009 – 2010 навчальний рік у загальноосвітні 

навчальні заклади інтегровано 164,4 тисяч дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку, з них 45,4% 

дітей з інвалідністю. Переважна більшість таких дітей можуть 

мати бажання стати у майбутньому студентами вищих 

навчальних закладів [1]. 

Останніми десятиліттями у більшості країн Західної, а потім, 

як наслідок, і Центральної Європи, відбулися докорінні зміни у 

законодавстві та практичному втіленні спеціальної освіти. 

У даний час держава перебуває на початку кардинальних 

змін освітньої політики щодо дітей з особливими потребами. 

Активна робота над доопрацюванням законопроекту № 6218 

«Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров’я» 

актуалізує нові перспективи. Це, зокрема, пріоритет 

інтегрованого та інклюзивного навчання, визнання права на 

освіту всіх без винятку дітей. На зміну сегрегації (навчання дітей 

з особливими потребами в спеціальних школах-інтернатах) 

останнім часом широкого поширення набуває процес інтеграції 

дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній 

простір [2, с. 29]. 

Існують різні типи інтеграції: 

Географічна та місцева інтеграція. Особи з особливими 

освітніми потребами навчаються у спеціальних навчальних 

закладах. Зазвичай, за таких умов особи зазначеної категорії 
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перебувають окремо від здорових, навіть у позааудиторній та 

позаурочній навчально-виховній роботі. 

Соціальна інтеграція. Особи з особливими освітніми 

потребами разом із здоровими беруть участь у освітній 

діяльності, проте вони не разом, а навчаються у спеціальних 

класах, академічних групах навчальних закладів. 

Функціональна інтеграція. Особи з особливими освітніми 

потребами навчаються в одному класі чи академічній групі із 

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

умови часткової інтеграції особи з особливими потребами 

навчаються в окремому спеціальному класі чи академічній групі 

або відділенні і відвідують разом зі здоровими лише окремі 

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

академічних групах. 

Спонтанна або неконтрольована (стихійна) інтеграція має 

місце тоді, коли особи з особливими освітніми потребами 

відвідують загальноосвітні класи чи академічні групи без 

отримання спеціально організованої допомоги [3, с. 5]. 

Останнім часом поняття інтеграція у багатьох випадках 

замінюється терміном «інклюзія», який має більш розширений 

контекст. 

Слід вказати, що інклюзія являє собою процес збільшення 

ступеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед, що мають 

труднощі у фізичному розвитку. Він припускає розробку і 

застосування таких конкретних рішень, які зможуть дозволити 

кожній людині рівноправно брати участь в академічному і 

суспільному житті. Термін інклюзія має відмінності від термінів 

інтеграція та сегрегація. При інклюзії всі зацікавлені сторони 

повинні брати активну участь для отримання бажаного 

результату. 

Отже, інтеграція відображає саме спробу залучити учнів, 

студентів з особливими освітніми потребами до навчальних 

закладів, а інклюзія передбачає пристосування навчальних 

закладів та їхньої загальної освітньої філософії до потреб усіх 

учнів, студентів – як обдарованих осіб, так і тих, які мають 

особливі освітні потреби [4, с. 29]. 
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Виходячи із необхідності існування різних типів інтеграції у 

навчальному закладі освіти, в умовах сучасного розвитку 

національної спеціальної освіти в Україні активізується пошук 

способів і засобів удосконалення професійно-педагогічної 

підготовки педагогів, викладачів до роботи з дітьми, що мають 

особливості психофізичного розвитку. 

Також, потрібна реалізація перспектив соціальної 

реабілітації студентів, випускників вищих навчальних закладів з 

особливими потребами, створення передумов для їх 

інтегрованого навчання, наступного самостійного життя. 

Окрім того, в Україні не здійснювалися фундаментальні та 

прикладні дослідження щодо комплексного супроводу студентів 

з особливими потребами. 

Зазначене вище стверджує важливість та необхідність 

подальших наукових досліджень щодо вирішень питань 

створення системи управління інтегрованого та інклюзивного 

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

 

 

 

ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЯК НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ 

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

 
Алєксєєнко Тетяна Федорівна  

Інститут проблем виховання НАПН України 

 

Глобалізаційні процеси, пов’язані з перспективами розвитку 

економічної ситуації в Україні та інших країнах актуалізують 

зміни в ставленні суспільства до проблем осіб з обмеженими 

можливостями у здоров’ї, їх інтеграцію у більш широкий соціум. 

Реалізація концептуального підходу щодо створення рівних 

можливостей в освоєнні різних ступенів освітніх стандартів для 

здорових осіб та осіб з обмеженими можливостями передбачає 

забезпечення процесу включеності їх в освітнє середовище, 

тобто, інклюзію. У порівнянні з інтеграцією (як процесу 

адаптації до вимог системи), це більш широкий процес, 

спрямований на забезпечення доступності освіти для всіх з 

урахуванням їхніх різноманітних індивідуальних потреб і 

створенням умов для їх розвитку і саморозвитку. 

Результативність упровадження ідей інтеграції та інклюзії 

значною мірою залежить від рівня кваліфікації педагогічних 

кадрів, зокрема, соціальних педагогів, від рівня їхньої 

інклюзивної компетентності. Така постановка проблеми 

актуалізує необхідність внесення змін до змісту і процесу 

підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних 

закладах. 
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Виходячи з визначення і розуміння професійної 

компетентності соціального педагога як системного явища й 

інтегративно-особистісного утворення у сукупності достатніх 

наявних знань, умінь, навичок і здібностей, що обумовлюють 

можливість успішного виконання ним професійної діяльності з 

різними цільовими групами відповідно до їхніх потреб і 

можливостей, а також умов конкретного соціального 

середовища, є можливість на основі компетентнісного підходу 

визначати цілі та очікувані результати у формуванні ключових 

компетенцій різного рівня, визначати педагогічні умови їх 

ефективного формування. 

На наш погляд, з цією метою, насамперед, необхідно чітко 

формулювати цілі професійної підготовки, сутність і зміст 

інклюзивної компетентності, розробляти технології 

контекстного навчання і проходження спеціальної відповідної 

практики. 

Інклюзивна компетентність майбутніх соціальних педагогів 

структурно включає сукупність мотиваційного (сукупність 

мотивів, адекватних цілям і задачам інклюзивного навчання), 

когнітивного (наявність знань і досвіду інклюзивного навчання), 

операційного (освоєні способи і досвід розв’язання завдань 

інклюзивного навчання) та рефлексивного (здатності до 

рефлексії в умовах інклюзивного навчання) компонентів. 

Технологія формування інклюзивної компетентності 

майбутніх соціальних педагогів повинна включати послідовність 

взаємообумовлених наступних етапів: інформаційного 

(спрямованого на формування позитивної мотивації у студентів 

до такої педагогічної діяльності в умовах інклюзивного 

навчання, накопичення необхідного комплексу теоретичних 

знань), практичного (спрямованого на закріплення теоретичних 

знань у процесі практичної діяльності, набуття досвіду в умовах 

професійної або змодельованої професійної діяльності в 

інклюзивному середовищі). 

Технологія контекстного навчання передбачає: 
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– оптимальне поєднання репродуктивних та активних 

методів навчання і моделювання соціального контексту 

майбутньої професійної діяльності; 

– використання потенціалу педагогічних дисциплін у 

формуванні позитивної мотивації до здійснення інклюзивного 

навчання, набуття специфічних знань про особливості та 

актуальні потреби осіб з обмеженими можливостями; 

– проходження практики у спеціалізованих установах з 

метою засвоєння різних методів і способів соціально-

педагогічної роботи з цільовими групами та набуття необхідного 

досвіду взаємодії з ними. 

 

 

 

 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ПОЧАТКІВЦІВ 

 
Бастричев Володимир Семенович 

кандидат військових наук, професор, 

кафедра фінансів і кредиту ХІСТ Університету «Україна», 

Гречко Сергій Михайлович 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

Генеральний директор ТОВ «Краяни» 

 

Одним із найважливіших чинників підвищення якості вищої 

освіти є наявність відповідного кадрового потенціалу, 

професійно здатного для реалізації завдань освіти. Формування 

фахівців, які б відповідали вимогам сучасної освітянської 

практики, проводиться у вищих навчальних закладах різної 

форми власності третього і четвертого рівня акредитації. З 

огляду на положення, що фахівця може підготувати тільки 

фахівець, та на значний динамізм і швидке “старіння” інформації 

постає завдання постійного розвитку науково-педагогічного 

складу (НПС) вищого навчального закладу. Найчастіше в 

практиці управління освітянським закладом такий розвиток та 
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вдосконалення знань, умінь і навичок називається підвищенням 

кваліфікації викладачів. 

Практика виконання державних стандартів рівнів освіти та 

вимог “ринку труда” свідчить, що для підготовки фахівців 

необхідна напружена, творча та професійна робота всього НПС 

ВНЗ, в умовах динамізму та особливостей розвитку нашої 

держави. 

Становлення викладача – це складний, часто довготривалий 

та хворобливий процес. У кожного викладача-початківця він 

протікає по-різному і має неоднаковий час. Все це залежить, 

насамперед, від самого викладача, рівня його професіоналізму, 

життєвого досвіду та особистих якостей. Практика свідчить, що 

перші два роки у викладача йде на вивчення матеріалу, потім, 

три – на засвоєння методики проведення занять. Наступний етап 

становить удосконалення його викладацької майстерності, 

розвиток особистої творчості, засвоєння та творчого 

використання інноваційних технологій навчання та ін. 

Не маючи базової педагогічної освіти, вони відчувають певні 

труднощі адаптації до нового виду діяльності. Адже їх науковий, 

дослідницький та виробничий досвід не пристосований до 

виконання трьох функцій викладача: інформативно-навчальної, 

виховної та розвиваючої. 

Основну роль системи підвищення кваліфікації слід 

відводити перебудові стереотипів діяльності і мислення 

викладачів та заміни негативних настанов. Головною метою 

післядипломної освіти слід вважати – формування готовності  

викладача до діяльності в умовах освітньої ситуації в регіоні, яка 

в умовах ринкової економії постійно змінюється і залежить від 

динаміки соціально-політичних, економічних і культурних 

процесів. 

Під терміном післядипломної освіти ми розуміємо систему 

навчання та розвитку фахівців з вищою освітою, яка скерована 

на приведення їх професійного рівня кваліфікації у відповідність 

до світових стандартів, вимог часу, особистісних та виробничих 

потреб, удосконалення їх наукового та загально наукового рівня, 
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стимулювання та розвиток творчого і духовного потенціалу 

особистості. 

Так, підвищення кваліфікації викладачів ХІСТ становить 

комплексний, системний та безперервний процес розвитку 

професійного потенціалу особистості викладачів. Під 

комплексністю процесу підвищення кваліфікації ми розуміємо 

не тільки об’єднання різних форм і видів підвищення 

кваліфікації, а й підвищення кваліфікації з різних напрямів 

роботи викладача. Системність підвищення кваліфікації у ХІСТ 

передбачає взаємозв’язок цього процесу з іншими аспектами 

управління персоналом НПС, найважливіші з яких – мотивація, 

планування та організація підвищення кваліфікації. 

У цілому, вдосконалення педагогічної майстерності 

викладачів у ХІСТ проходить декількома шляхами: 

на курсах викладачів-початківців, яка закладає основи їх 

педагогічної майстерності; 

на курсах підвищення кваліфікації викладачів у провідних 

ВНЗ;  

самоосвіти. 

Проведення підготовки викладачів базується на добре 

перевірених принципах, які вже стали народними: 

ти мені скажеш – я забуду; 

ти мені покажеш – я запам’ятаю; 

якщо ти мене залучиш – то я зрозумію. 

Виходячи з цих принципів, в рамках системи удосконалення 

майстерності викладача спочатку йде слово: читаються лекції, 

працює постійно діючий семінар, проводяться методичні наради 

та конференції. Потім викладачам показують саму технологію 

організації та проведення занять в сучасних умовах. Вони 

залучаються до семінарів-практикумів, семінарів-тренінгів, 

відвідують відкриті та показові заняття провідних викладачів 

ВНЗ, на яких вони бачать процес навчання з використанням 

інноваційних технологій. 

Заключним етапом цієї справи є самостійне проведення 

викладачами пробних занять, де вони остаточно повинні 

зрозуміти сутність новітніх технологій навчання та опанувати 
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методикою їх застосування. В той же час, для активізації 

пізнавальної мотивації викладача за результатами оцінки цих 

занять проводиться їх атестація. 

Необхідно зазначити, що під час навчального процесу на 

кафедрі фінансів і кредиту самі викладачі повинні закласти у 

студентів професійні якості майбутніх фахівців – економічне 

мислення та риси майбутнього керівника-менеджера. 

Як це робити, чим стимулювати студента, як активізувати 

його діяльність в професійному напрямку – ці та інші аспекти, 

які мають особливості щодо підготовки фахівців економічного 

та управлінського напрямку діяльності, викладаються як на 

курсах педагогів-початківців, так і на курсах підвищення 

кваліфікації викладачів. 

Таким чином, робота викладача – дуже складний розумовий 

процес, який вимагає вмілого виконання конструктивної, 

організаційної, дослідницької та інших функцій. Аналіз цих 

функцій показує, що центральною проблемою педагогічної 

діяльності викладача є його творчість. Творчість 

характеризується, як самостійне використання досягнень 

педагогічної науки і передової практики такими засобами, коли в 

рішення навчально-виховних завдань постійно вноситься своє, 

нове, більш досконале і викладач, при цьому, оптимально 

об’єднує випробуванні методики та новітні технології навчання. 

Досвід роботи у ХІСТ свідчить, що для ефективного 

вирішення завдань навчання викладачу, насамперед, необхідна 

педагогічна грамотність, ерудованість, теоретична підготовка та 

практичне знання галузі, яку він викладає. 

Педагогічна грамотність та висока ерудованість викладача 

дає йому можливість проводити глибоку діагностику предмета 

навчання, а саме: встановити що засвоюється студентами краще, 

а що складніше, що цікаво, а що не хвилює і чому. Це дає змогу 

викладачу обирати вірні шляхи і засоби впливу на студентів, 

вчасно оцінювати результативність навчання, корегувати свої дії 

і в цілому майстерно володіти методикою та технікою впливу на 

студента. Все це разом вдосконалює процес навчання, підвищує 

його ефективність. 
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Безпосередній виховний вплив на слухачів викладач 

здійснює застосуванням своїх педагогічних навичок та вмінь: 

пізнавальних, проектувальних, організаційних, комунікативних 

та ін. 

Так, необхідно відмітити, що нечітка структура заняття, 

неорганізованість у роботі студентів зустрічається в 1.4-1.6 рази 

більш у викладачів-початківців, ніж у досвідчених. Виходячи з 

цього, в ході занять з викладачами-початківцями на кафедрі 

звертається особлива увага до формування у них організаційних 

навичок та вмінь, а саме: вміння створити оптимальні 

угрупування студентів в аудиторії; організувати зміст 

навчального матеріалу в ході його викладання, керувати 

пізнавальною діяльністю студентів, своєю власною поведінкою 

та ін. 

Істотним значенням для викладача, вихователя мають 

комунікативні навички, вміння, а саме: спілкування із 

студентами та ін. Тому, в ході проведення занять з 

удосконалення педагогічної майстерності викладачів у ХІСТ 

звертається увага, даються поради як краще провести: 

моделювання викладачем майбутнього спілкування із 

студентами (ознайомитися напередодні з особливостями 

аудиторії); 

організувати безпосереднє спілкування в час початкової 

взаємодії зі студентами (комунікативна атака); 

керувати спілкуванням із студентами в ході навчального 

процесу; 

аналізувати систему спілкування із студентами в ході 

навчального процесу; 

аналізувати систему спілкування та моделювати її на 

наступну діяльність та ін. 

В ході проведення занять з підвищення кваліфікації 

особлива увага привертається до техніки викладання 

дисципліни, культури мови та володінню необхідними мімікою 

та жестами. Викладач, як артист на сцені, повинен володіти 

вказаними навичками. 
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Необхідно відмітити, що навички та вміння у поєднані з 

іншими якостями особистості викладача являють собою складне 

психолого-педагогічне утворення в особистості викладача, його 

педагогічну культуру.  

Таким чином педагог-майстер – це є фахівець високої 

культури, який глибоко опанував свою дисципліну, дослідник, 

який розуміється в питаннях загальної психології та педагогії, 

добре володіє педагогічною технікою. 

Автор даних матеріалів свідомо не окреслив коло тих 

проблем, які супроводжують роботу викладача-початківця в 

умовах інклюзивної освіти. Ця тема дуже специфічна та є 

окремим напрямом наступних досліджень. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ 

СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 

 
Березинець Володимир Васильович 

кандидат філософських наук, перший проректор з навчально-виховної роботи 

ХІСТ Університету «Україна» 

 

В умовах сьогодення проблема розробки оптимальної моделі 

сучасного фахівця привертає все більшу увагу дослідників, що є 

особливо актуальним в умовах гуманістично-особистісного 
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підходу в освіті. Питання підготовки сучасного фахівця 

соціальної сфери торкаються таких важливих аспектів, як 

чинники становлення сучасної особистості, формування 

готовності особистості до розвитку власного творчого 

потенціалу, розробка моделі гуманітарно-орієнтованого фахівця. 

Питання пошуку теоретико-методологічних засад підготовки 

сучасного фахівця, професіонала є предметом досліджень 

багатьох провідних українських вчених. Так, І.Д. Бех зауважує, 

що в умовах сьогодення, коли «незрівнянно зросло значення 

людського компонента в побудові майбутнього суспільства, 

коли вимагаються максимальні людська відповідальність і 

зусилля бути людиною, коли різко збільшується психічне і 

фізичне навантаження на людину в усіх сферах професійної 

діяльності, поглиблюється низка важливих традиційних і 

виникають нові проблеми професіонала, професійної діяльності 

– проблеми захисту людини від професійного 

перенавантаження, оптимізації її контактів з новими 

технологічними засобами, виявлення людських можливостей в 

екстремальних умовах і нових напружених ситуаціях 

теперішнього часу, проблеми ліквідації конфліктів усіх рівнів і 

форм, пошуку шляхів удосконалення праці спеціалістів, які не 

мають права на помилку. У наші дні проблема професії, як і 

вміння якісно робити свою справу, набуває особливого сенсу» 

[1]. 

Приступаючи до розробки цілісної моделі фахівця 

соціальної сфери, доцільним є, окрім професійної діяльності з її 

наочною і функціональною сторонами, враховувати і 

особистісну, а також творчу сторони діяльності майбутнього 

спеціаліста. Дійсно, завданням сучасної освіти є вже не тільки 

трансляція з покоління в покоління інформаційних даних різних 

наук, технократично зорієнтованих знань, умінь і навиків. Сфера 

освіти покликана «формувати цілісну картину матеріального і 

духовного світу, передавати цінності духовні, культурні, етичні 

в їх національному і загальнолюдському розумінні» 

(Б.С. Гершунський). 
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Таким чином, як невід'ємні параметри, що формують модель 

сучасного фахівця соціальної сфери, пропонується розглядати: 

Грамотність, під якою розуміємо рівень навченості, 

потрібний для функціонування сучасної людини в суспільстві, а 

також володіння необхідними знаннями, відомостями щодо 

конкретної сфери науки, техніки, мистецтва тощо. 

Освіченість, яка передбачає наявність достатньо широкого 

світогляду і певної вибірковості щодо глибини розуміння та 

усвідомлення конкретних питань професійної діяльності та 

соціального буття. 

Професійна компетентність, що визначається рівнем власне 

професійної освіти, досвідом, індивідуальними особливостями 

особистості, її прагненням до самоосвіти, самовдосконалення, 

здібністю до творчості, відповідальним ставленням до обраної 

справи. 

Культура, яка розглядається як рівень досконалості, 

досягнутий при оволодінні тією або іншою діяльністю або 

галуззю знання. 

Менталітет, що втілює в собі глибинні засади 

світосприйняття, світогляду і поведінки, що зумовлює вчинки 

людини і її відношення до різних сторін життя суспільства. 

Повноцінне формування зазначених складових особистості 

сучасного фахівця соціальної сфери можливе лише за умови 

єдності та взаємопов’язаності аудиторної та позааудиторної, 

навчальної та виховної діяльності, такої побудови освітнього 

процесу, коли забезпечується практичне закріплення отриманих 

знань, умінь і навичок. 

Державними освітніми стандартами, що діють для всіх 

напрямів і спеціальностей університетської професійної 

підготовки фахівців, передбачене проведення різних видів 

практик студентів на різних рівнях вищої освіти. Бурхливий 

розвиток світової економіки, перехід на ринкові засади 

міжнародних і внутрішньодержавних відносин, вимагають від 

сучасного фахівця не лише глибоких теоретичних знань у 

обраній сфері професійної діяльності, але й сформованих 

практичних умінь і навичок в реалізації завдань, що стоять перед 
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ним. В значній мірі цього можна досягати системною, 

поступальною і послідовною організацією практик студентів, 

починаючи від навчальних і завершуючи науково-дослідними. 

Вагомість та серйозність студентської практики 

підкріплюється тим аргументом, що сучасний роботодавець 

бажає бачити молодого спеціаліста, який вже при виході на 

роботу володіє певними сформованими компетенціями, а період 

його адаптації до професійної діяльності можна було б 

обмежити декількома тижнями стажування. 

Розуміння важливості практичної діяльності, зумовлює 

необхідність пошуку додаткових форм залучення студентської 

молоді до формування практичних навичок в позаурочній 

діяльності. Таким способом залучення є участь студентів у 

волонтерському русі, який на даний час концентрується навколо 

міського та обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді, проте в найближчому майбутньому очікується 

створення клубів волонтерів при Хмельницькому міському 

центрі зайнятості та Територіальному центрі соціальної 

допомоги інвалідам та самотнім непрацездатним громадянам. 

Таким чином, головними завданнями практики як вагомого 

критерію підготовленості фахівця напряму «соціальна робота», 

виступають: 

формування практичних навичок, необхідних у фаховій 

діяльності; 

інтеграція теорії і практики, що завершується практичним 

застосуванням набутих знань та умінь; 

формування соціальної активності особистості; 

забезпечення партнерських відносин між університетом та 

закладами соціальних служб; 

формування особистісних та професійно значущих якостей 

майбутнього фахівця; 

попередній вибір бажаної сфери професійної діяльності. 

Багатоманіття програм, за якими здійснюється підготовка 

соціальних працівників у нашій країні зумовлює потребу 

пошуку оптимальної моделі, яка має відповідати двом основним 

завданням: відповідати на сучасні запити суспільства та бути 
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динамічною і готовою до майбутніх змін і трансформації. 

Загальна технологія, алгоритм навчання має відповідати тому 

типу діяльності (або діяльностей), які в майбутньому буде 

виконувати сьогоднішній студент.  
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: 
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кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, 

відділ наукової роботи ХІСТ Університету «Україна» 

 

Із здобуттям Україною незалежності процес становлення 

соціальної роботи проходить досить складно. На сьогоднішній 

день в Україні створено десятки тисяч місць де мають 

працювати соціальні працівники різних рівнів підготовки. 

Щороку виникають нові і масштабні проекти для впровадження 

нових підходів як до розв’язання соціальних проблем з 

використанням теорій та методів соціальної роботи, так і для 

підготовки соціальних працівників. 

В розвинутих суспільствах функції соціального працівника 

виходять за межі вузької підтримки та допомоги окремій особі 

або групі, а включають в себе нові функції провідника 

соціального прогресу. Одними з найважливіших функцій 

соціального працівника вважається підготовка населення до 

сприйняття суспільних інновацій, реформування суспільства, 

профілактики соціальних конфліктів. 
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На основі аналізу досвіду підготовки фахівців для 

соціальної сфери зарубіжні дослідники наводять наступні 

проблеми у процесі підготовки [1]: 

недостатньо уваги приділяється проблемам, що є джерелом 

людських страждань; 

процес підготовки здійснюється поза економічними, 

політичними і соціальними інститутами, які в цілому 

визначають розвиток соціальної політики, а значить і соціальної 

роботи; 

навчальні заклади, які готують фахівців для соціальної 

сфери, досить часто виключають себе і студентів із проблем 

соціальної сфери на місцевому рівні і не беруть участі у їх 

вирішенні; 

система освіти не дає можливості усім здібним і бажаючим 

із місцевої громади отримати підготовку в галузі соціальної 

роботи, не віддає перевагу цим людям; 

практика і навчання соціальній роботі часто відображають 

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

у багатьох країнах гострою залишається проблема 

взаємовідносин між державною системою і неурядовими 

організаціями; 

у процесі підготовки фахівців для соціальної сфери акцент 

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

що соціальна освіта далека від життя переважної більшості 

бідних і нещасних людей і не може їм надати суттєвої допомоги 

у поліпшенні їх благополуччя; 

більша частина випускників все ще в основному працює в 

державних структурах по наданню соціальної допомоги. 

Підготовка фахівців соціальної сфери у нашій країні також 

має певні проблеми. Перш за все вимагає серйозного 

вдосконалення технологія підготовки майбутніх фахівців; вищі 

навчальні заклади потребують серйозної державної підтримки в 

плані фінансової допомоги, матеріально-технічного 

забезпечення навчально-виховного процесу, активізації 

процесів підготовки науково-педагогічного складу як в Україні 

так і за її межами. Актуальною є проблема перепідготовки 
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працівників соціальних служб: адже функціонуючі соціальні 

служби на 60-70 % укомплектовані фахівцями, які не мають 

відповідної професійної підготовки. 

Велика кількість ВНЗ України здійснює професійну 

підготовку фахівців в галузі соціальної роботи на низькому 

професійному рівні та без орієнтирів на прикладний характер і 

подальше працевлаштування випускників. Така ситуація завдає 

суттєвих збитків державі, призводить до додаткових витрат на 

перенавчання, до високої плинності кадрів, дефіциту з 

формуванням резерву. 

Іншою проблемою підготовки кадрів для соціальної сфери є 

її незначний обсяг. Ця тенденція зберігається і сьогодні, що 

свідчить про слабку мотивацію молоді до зайнятості в 

соціальній сфері, низький рівень заробітної плати її працівників 

тощо. 

Отже, соціальна робота як спеціальність і як професія – це 

нове явище для України. Нове і перспективне. Дана 

спеціальність дозволяє самореалізуватися тим, чия професійна 

діяльність пов'язана з роботою в органах державної служби 

зайнятості. Фахівці із соціальної роботи організують практичну 

реалізацію державної соціальної політики. Спеціалісти з 

соціальної роботи працюють експертами і керівниками 

соціальних служб, місцевих органів влади, фірм, підприємств та 

організацій. Спеціальність "Соціальна робота" надає можливість 

реалізувати набуті професійні знання в діяльності різноманітних 

організацій, партій, асоціацій, фондів, в яких відбувається 

узгодження та реалізація інтересів різних суспільних груп та 

прошарків населення. 

Виходячи з вищенаведеного, складається враження 

доцільності вимоги щодо безмежного універсалізму в 

готовності до професійної діяльності соціального працівника. 

Для України такий погляд може бути виправданий лише як 

тимчасовий, з огляду на низький рівень розвитку індустрії 

соціальних послуг. 
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Так, чи інакше сучасна система організації навчально-

виховного процесу підготовки фахівців у галузі соціальної 

роботи вимагає суттєвих змін і потребує удосконалення. 
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ПРОФІЛАКТИКА РОЗВИТКУ СТРЕСОВИХ СТАНІВ У 
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ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Васил’євих Людмила Григорівна 

кандидат біологічних наук, 

кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації  

ХІСТ Університету «Україна» 

 

На сьогоднішній день стрес розглядається, як універсальна 

реакція організму, що приводить до розвитку стресових реакцій 

в організмі, яка була відкрита лауреатом Нобелівської премії, 

фізіологом Г. Сельє. 

Довгий час стрес вважали реакцією напруги, яка завжди 

призводить до пошкоджень в організмі. На сьогоднішній день 

доведено, що організм може певним чином адаптуватися до дії 

стресових факторів. Учені Л.Х. Гаркаві, Е.Б. Квакіна та 

М.А. Уколова виявили, що повторний стрес, коли він протікає в 

допустимих межах, інше кажучи в невеликих дозах, приводить 

до розвитку реакції адаптації, а то і до підвищення 

стресостійкості. 

Виділяють стрес фізичний, емоційний та психологічний, або 

останні два об’єднують у психоемоційний стрес. 

Загальноприйнята класифікація психологічного стресу 

включає наступні його види: 
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внутрішньоособовий (нереалізовані домагання, потреби, 

безцільність існування); 

міжособовий (трудність спілкування з тими, що оточують, 

наявність конфліктів або загрози їх виникнення); 

особовий (невідповідність соціальної ролі); 

сімейний; 

професійний.  

З точки зору психологічної адаптації – розвиток стресу 

проходить у декілька стадій: 

1. Спочатку – стадія мобілізації, що супроводжується 

підвищенням уваги, активністю. Це нормальна, робоча стадія. 

Сили витрачаються економно, доцільно. Навантаження, навіть 

часті, які протікають на цій стадії, приводять до тренування 

організму, підвищенню його стресостійкості. 

2. Якщо проблему вирішити не вдається, розвивається друга 

стадія, або фаза прояву стенічних емоцій. Виникає надлишок 

негативних емоцій, що носять стенічний, активно-дієвий 

характер: лють, гнів, агресія. Про такі стани говорять: 

«всередині все кипить», «злість назовні проситься, прямо руки 

сверблять». Ресурси організму витрачаються неекономно, тут 

все ставиться на карту в спробі досягнути мети за будь-яку ціну. 

Повторні навантаження, що відбуваються у цій стадії, приводять 

до виснаження організму. 

3. Якщо дія стресового фактору продовжується і людина 

нічого не може з ним вдіяти, настає фаза прояву астенічних 

емоцій, які мають пасивно-безсилий, занепадницький характер. 

Людиною оволодівають туга, відчай, невіра в можливість виходу 

з важкої ситуації. А далі – невроз, зрив. Людина повністю 

деморалізована, вона змирилася з поразкою, опустила руки. 

Подальші медико-психологічні наслідки затяжного стресу 

також формуються поетапно, у порядку наростання ступеня 

прояву порушень. 

Спочатку відбувається порушення власне психічної 

адаптації, що призводить до зниження ефективності 

інтелектуальної діяльності. Відбувається це унаслідок того, що 

функціональні ланки, що забезпечують переробку інформації – її 
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пошук, сприйняття, аналіз і синтез, зберігання і використання – 

функціонують спотворено або на зниженому рівні. Психічна 

напруженість виявляється в наступних формах: гальмівній 

(уповільнення виконання інтелектуальних операцій), імпульсній 

(помилкові дії, метушливість) і генералізованій (зрив діяльності, 

що супроводжується відчуттям байдужості, приреченості і 

депресією). 

На другому етапі додається погіршення міжособистісної 

взаємодії, що виражається у порушенні соціального 

пристосування. 

Подальше поглиблення стресу приводить до формування 

вже виразних фізіологічних та психологічних порушень: 

з’являється підвищена тривожність, зниження емоційної 

стабільності; 

знижується самооцінка, рівень соціальної адаптованості і 

фрустраційної толерантності; 

розвивається переважання тонусу симпатичної нервової 

системи над парасимпатичною; 

порушується регуляції системи кровообігу (в першу чергу, 

підвищується артеріальний тиск); 

порушується обмін біогенних амінів у центральній нервовій 

системі. 

В умовах сучасного життя всі люди перебувають в 

однаковому положенні: кожен отримує приблизно однакову 

«дозу» стресів. Розрізняється лише їх індивідуальне сприйняття, 

суб'єктивна оцінка тяжкості стресу, а значить, і відповідна 

реакція на нього. 

Для профілактики розвитку навчального стресу 

професорсько-викладацький склад інституту, куратори та 

виховний відділ повинні проводити наступну роботу: 

проводити профілактику розвитку навчального стресу; 

основним методом профілактики повинно стати поступове 

підвищення вимог до студентів першого курсу, які повинні 

поступово адаптуватися до навчання у ВНЗ; 

у період адаптації студентів першокурсників велика роль 

відводиться кураторам, які повинні постійно спілкуватися зі 
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студентами, виявляти стан напруги, допомагати її подолання. 

Іноді проста бесіда зі студентом допомагає вирішити багато 

проблем у навчанні; 

коли студент погано адаптується до навчання у ВНЗ і 

навчання йому вдається важко, вимоги викладачів йому 

здаються недосяжними – необхідно провести додаткову роботу; 

необхідно звернутися до батьків, особливо, якщо студент з 

іншого міста і живе у гуртожитку або наймає кімнату; 

при проживанні у гуртожитку куратор має з’ясувати з ким 

проживає студент, чи не заважають йому у навчанні і при 

необхідності переселити у іншу кімнату; 

при індивідуальному проживанні справа дещо складніша, 

але і її можна спробувати вирішити; 

іноді у студентів першого курсу виявляється туга за 

домівкою, особливо, якщо вони не знайшли друзів у навчальній 

групі; 

окремо треба розглянути взаємовідносини між студентами у 

навчальній групі, там можуть виявитися фактори, які заважають 

студенту адаптуватися до навчального процесу; 

коли людина не виражає свої емоції зовні, вона «заморожує» 

їх у вигляді тілесних відчуттів, тому необхідно навчити студента 

уникати пов'язаних із стресом застійних, невідредагованих 

негативних емоцій і виробити так званий «антистресовий 

імунітет». 

Таким чином треба прикласти чимало зусиль, щоб змінити у 

студента негативне сприйняття навчального процесу і, як кажуть 

психологи, перевести його з позиції «жертви» на позицію 

«переможця». 
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СЕРЕДОВИЩА НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ  

«ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ» 

 
Власов Василь Володимирович 
доктор медичних наук, професор, 

Кравчук Людмила Степанівна 

кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації  

ХІСТ Університету «Україна» 

 

Рух України до світового співтовариства, суттєві зміни у 

підходах суспільства до збереження та зміцнення здоров’я 

людини як однієї з найвищих цінностей та пріоритетного 

напрямку державної політики визначили потребу у підготовці 

фахівців за напрямом „Фізичне виховання і спорт” зі 

спеціальності „Здоров'я людини”. 

Професія фахівця з фізичної реабілітації в Україні є 

порівняно новою галуззю професійної діяльності, що 

знаходиться на етапі становлення. 

Це зумовлює підвищений інтерес науковців до проблем 

фізичної реабілітації хворих різних нозологічних груп (Г. Верич, 

О. Дубогай, В. Мурза, В. Мухін, С. Попов, В. Язловецький та 

ін.). 

Суб’єктом професійної діяльності фахівців з фізичної 

реабілітації, як представників соціономічних професій, є окрема 

людина чи група людей, які потребують комплексної 

реабілітаційно-оздоровчої допомоги. 

Цим детермінуються вимоги до професійних якостей 

майбутніх фахівців: високий рівень професійних знань, умінь і 

навичок, відповідальність за здоров’я людей, уміння 

налагоджувати продуктивні міжособистісні стосунки, ефективно 

співпрацювати з пацієнтами та колегами, створювати 

позитивний емоційний мікроклімат, уникати конфліктних 

ситуацій, передбачати та адекватно оцінювати соціальні 

наслідки різнопланової реабілітаційної діяльності. 



 

 176 

Практика засвідчує, що формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації 

здійснюється завдяки вивченню дисциплін, розподілених за 

різними циклами підготовки. До циклу фундаментальних 

дисциплін відносяться медико-біологічні дисципліни, що мають 

високу професійну значущість. Однак особливості медико-

біологічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної 

реабілітації, її спрямованість на ефективне формування 

професійної компетентності ще не в достатній мірі розкрито. 

Специфіка професійної діяльності майбутніх фахівців з 

фізичної реабілітації передбачає врахування особливостей 

міжособистісної взаємодії між усіма суб’єктами реабілітаційного 

процесу (Г. Бойко, В. Кукса, О. Міхеєнко, В. Мурза, В. Мухін, 

Л. Сущенко та ін.) та потребує спрямування професійної 

підготовки студентів не лише на знаннєво-репродуктивний 

норматив, а й на досягнення ними високого рівня соціально-

психологічної компетентності. 

У зв’язку з цим умовою формування професійної 

компетентності фахівців з фізичної реабілітації визнано групову 

навчальну діяльність студентів, що має значні потенційні 

можливості у плані їхньої підготовки до виконання професійних 

функцій у системі „людина – людина” (М. Артюшина, 

І. Герасимчук, Л. Марисова, Н. Савельєва, О. Ярошенко). 

Ми глибоко переконані в тому, що кожний фахівець в галузі 

фізичної реабілітації має добре володіти теорією і практикою 

валеології – науки про шляхи досягнення індивідом 

оптимального рівня здоров'я, а також мати професійну 

компетентність в справі застосування традиційних та 

інноваційних методик оздоровлення (масаж, кисневі процедури, 

використовування мінеральних і термальних вод, сонячної 

енергії, лікувальних грязей, цілющого кольору, музики, 

аптечних п'явок, продуктів бджільництва, бібліотерапії, 

медитативної техніки, різних рослинних, мінеральних і 

мікроелементних добавок і коктейлів, а також адаптогенів і 

антиоксидантів, здорове харчування і регулярні фізичні 

навантаження). 
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Слід брати до уваги той факт, що в більшості країн 

сучасного світу спостерігається зростання інвалідності людей, 

пов'язане з ускладненням процесів виробництва, збільшенням 

транспортних потоків, виникненням озброєних конфліктів, 

погіршенням якості навколишнього середовища і великою 

кількістю стресогенних чинників. 

На разі виникає нагальна потреба у кваліфікованих фахівцях, 

спроможних не тільки вирішувати питання відновно-

реабілітаційного порядку, але й добиватися того, щоб здоровий 

стиль життя став основним камертоном життєдіяльності 

кожного нашого громадянина, а особливо молоді. 

На нашу думку, в цій підготовці ключове місце повинна 

зайняти категорія якості життя – поняття, що включає поєднання 

умов життєзабезпечення і стану здоров'я. Гармонія цих умов 

дозволяє досягти високого рівня фізичного, психічного, а також 

соціального благополуччя і самореалізації людської особистості. 

Крім того, ми вважаємо, що у професійній підготовці 

фахівців з напряму «Здоров’я людини» в центрі уваги повинні 

бути поставлені: 

− вчення про здоров'я, адаптаційні реакції і резистентність 

організму; 

− розробка нової методології фізичної реабілітації, що 

визначає тісний взаємозв'язок; взаємодію її теоретичних 

положень з їх практичною реалізацією в умовах спеціального 

психомоторного тренінгу; 

− вдосконалення навиків лікувального комплексного 

психофізичного тренування; 

− формування знань з сучасних методів донозологічної 

діагностики в практиці масових обстежень населення; 

− комп’ютерне моделювання тестових програм оцінки рівня 

здоров'я, його ушкодженості, фізичної підготовленості 

реабілітантів; 

− моніторинг здоров'я різних вікових груп. 

Кардинальною метою професійної підготовки фахівців з 

даного напряму є важлива громадська домінанта – подолання 

негативних тенденцій формування здоров'я у дорослих і дітей, 
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сприяння відновленню здоров'я до його оптимальних значень у 

осіб, що страждають на хронічні недуги; повернення до 

нормального життя людей з фізичними дефектами, відставанні в 

розвитку і тих, кого називають "людина з особливими 

потребами". 

Система професійної підготовки фахівців у зв'язку з 

провідними тенденціями сучасної освіти потребує кардинальної 

оптимізації змін форм і методів організації самого навчального 

процесу, у вдосконаленні змісту навчання і зміні педагогічної 

парадигми. 

Підготовка фахівців з напряму «Здоров’я людини» є 

складною, проте досить перспективною справою. 

Шляхів підвищення ефективності професійної підготовки 

таких фахівців, діяльність яких пов'язана з базисною цінністю 

людства – здоров'ям, шукають у всіх цивілізованих країнах. 

В Україні проблеми якісного і результативного навчання 

плідно розробляються на базі застосування новітніх досягнень 

філософії освіти, психофізіології, інформатики, а також теорії 

управління пізнавальною діяльністю людини. 

Сьогодні в нашому суспільстві чітко проектується перехід на 

гуманістичну методологію навчання і виховання, проте в 

навчальному процесі вищої школи все ще зберігаються 

дисгармонії між фронтальними способами професійної 

підготовки і індивідуальними формами навчально-пізнавальної 

роботи кожного студента. Зберігаються також певні 

суперечності між необхідністю диверсифікації освіти і 

одноманітністю змісту і відносною мізерністю навчальних 

технологій. Не зжитий досі домінуючий пояснювально-

ілюстративний характер викладання, а діяльнісний характер 

навчання, що довів свою надзвичайну цінність, все ще не став 

загальновизнаним в стінах вищих навчальних закладів більшості 

регіонів. 

Одним з найважливіших пріоритетів рішення зазначених 

проблем є (стосовно професійної підготовки фахівців) розробка і 

активне упровадження в практику вищої школи новітніх 

ефективних педагогічних технологій. Перехід загальної школи і 
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вищих навчальних закладів від авторитарної педагогіки до 

педагогіки співпраці передбачає адекватне і послідовне 

упровадження особистісно-орієнтованих технологій освіти і 

виховання, з переводом навчання на суб'єктивні підстави з 

домінуючою установкою на всебічне самовдосконалення 

особистості студента. 

Дуже важливими є завдання – розробки стратегії і тактики 

розпізнавання відхилень в стані здоров'я індивіда на тій стадії, 

коли важко вирізнити певну симптоматику і чітко виставити 

обґрунтований діагноз хворобливого стану (донозологічна 

діагностика у фазі перед хвороби). Велике значення має вчення 

про здоров'я індивіда і положення щодо здоров'я суспільства. 

Таким чином, можна констатувати, що проблема підготовки 

фахівців фізичної реабілітації є важливою не тільки з 

вузькомедичної точки зору. Тут значно більше невирішених 

питань і нерозв'язаних проблем лежить у педагогічній площині 

процесу підготовки фахівців цього напряму. 

Професія фахівця з напряму «Здоров’я людини» відноситься 

до інноваційних і тому у підготовці фахівців слід застосовувати 

найбільш прогресивні навчальні технології та підходи. 

Є потреба у визначенні основного механізму педагогічної 

діагностики сформованості спеціальних знань, умінь та навиків, 

визначенні показників формування різних рівнів компетентності 

та професіоналізму студентів в системі післядипломної освіти, 

науковому обґрунтуванні несуперечливої системи педагогічних 

умов, що сприяютимуть формуванню висококомпетентного, 

конкурентноздатного, готового до рішення будь-яких 

професійних завдань фахівця, створити систему комплексного 

формування професійної компетентності студентів на базі 

проектної методики засобами особистісно-орієнтованої освіти. 

 

 

 

 



 

 180 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 

ДО РОБОТИ З СОЦІАЛЬНИМИ СИРОТАМИ ЯК 

ПЕДАГОГІЧНА ТА ПРОФЕСІЙНА ПРОБЛЕМА 

 
Галатир Інга Анатоліївна 

кафедра педагогіки, психології та загальноосвітніх дисциплін  

ХІСТ Університету «Україна» 

 

Сирітство як соціальне явище, існує в будь-якому 

суспільстві: завжди були, є і будуть діти, які з різних причин 

залишаються без батьків, а процес їх розвитку відбувається або в 

іншій родині, або в спеціально створених для цього установах. 

Багато в чому подальша доля дітей-сиріт залежить від ставлення 

до цієї проблеми як суспільства, так і держави. 

Сьогодні соціально-демографічна ситуація в Україні 

характеризується збільшенням кількості дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та їх питомої ваги у 

загальній чисельності дітей. Помітне збільшення з 2006 року 

кількісних показників щодо числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, обумовлено посиленням 

контролю з боку державних органів за умовами виховання і 

розвитку дітей у сім'ї [1]. 

Вирішення проблеми сирітства безпосередньо пов’язане з 

професійною підготовкою фахівців – соціальних педагогів. В 

умовах сучасної України здійснення практичної підготовки цих 

фахівців має свої особливості, які зумовлені специфікою 

процесу становлення і розвитку зазначеної професії. Підготовка 

кадрів для соціально-педагогічної сфери у вищих навчальних 

закладах України почалась порівняно недавно. Тому одним з 

актуальних науково-практичних завдань, яке потребує розробки 

теоретичних і технологічних засад, є вдосконалення підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з соціальними 

сиротами. 

Результати аналізу опублікованих психолого-педагогічних 

праць свідчать, що проблема професійної підготовки соціальних 

педагогів була предметом низки досліджень. Проте формування 
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їх готовності до роботи з соціальними сиротами не 

досліджувалось. 

Крім того, аналіз підготовки соціальних педагогів у ВНЗ 

України та результати їх діяльності дозволяють зробити 

висновок про те, що вони мають труднощі психолого-

педагогічного, технологічного, організаційно-комунікативного 

характеру, що ускладнює встановлення контакту з соціальними 

сиротами та прогнозування їхніх дій, заважає адекватно оцінити 

ситуацію та не переступити межу втручання в особисте життя 

клієнта, визначати оптимальні способи допомоги і сприяння, 

стимулювати соціальних сиріт до активної позиції у 

попередженні і вирішенні проблемних життєвих ситуацій. 

Вивчення нормативно-правових актів, наукової літератури, 

досвіду практичної діяльності соціальних працівників та 

підготовки соціальних педагогів дозволило виявити низку 

суперечностей, що заважають вирішенню завдань їх підготовки 

до роботи з сиротами: 

між актуальними потребами суспільства у професійних 

фахівцях для роботи з соціальними сиротами і реальним станом 

професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до 

роботи з ними; 

між наявними можливостями вищих навчальних закладів 

щодо підготовки майбутніх соціальних педагогів і 

малоефективним характером їх використання на практиці; 

між морально-етичними вимогами до особистості 

майбутнього фахівця та девальвацією цінностей у сучасному 

суспільстві; 

між наявним світовим досвідом роботи з соціальними 

сиротами та недостатнім теоретичними і практичним його 

узагальненням для вирішення досліджуваної проблеми в 

Україні. 

Враховуючи соціальну значущість проблеми підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до роботи з соціальними 

сиротами, наявні суперечності, а також недостатня її 

розробленість, зумовили необхідність обґрунтування 
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педагогічних умов, покликаних зробити більш результативною 

фахову підготовку студентів. 

Результати аналізу наукових досліджень, спеціальної 

літератури з проблеми, що розглядається нами, матеріалів, 

отриманих шляхом анкетування й бесід з викладачами – 

безпосередніми учасниками педагогічного процесу з майбутніми 

соціальними педагогами, дозволили зробити висновок про те, 

що підготовка соціальних педагогів до роботи з соціальними 

сиротами, буде успішною за умов удосконалення змісту 

професійно-педагогічної підготовки студентів на основі 

максимального урахування моделі особистості дитини-сироти; 

розвитку у студентів рефлексивного ставлення до роботи з 

соціальними сиротами; використання в процесі підготовки 

студентів комплексу вправ професійної спрямованості, 

потенціалу педагогічної практики і самостійної роботи 

студентів; залучення студентів до колективного обговорення 

проблем соціального сирітства, складених на матеріалі художніх 

творів та реальних життєвих ситуацій. 
 

Література: 

1. Державна тематична доповідь про становище дітей в Україні за 

підсумками 2008 року. – К. : Держ. ін-т проблем сім’ї та молоді, 2008. 

– 110 с. 
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ТУРБОТА ПРО ЛЮДИНУ У ДОСЛІДЖЕННІ 

ПРОФЕСІЙНИХ УПОДОБАНЬ МАЙБУТНІХ 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЦЕНТРАХ ЗАЙНЯТОСТІ 

 
Гамрецький Іван Степанович 

кандидат педагогічних наук, професор, 

ректор ВСЕІ Університету «Україна», 

Столяренко Олена Вікторівна 

кандидат педагогічних наук, професор, 

кафедра соціальної роботи ВСЕІ Університету «Україна» 

 

Майбутні соціальні працівники оволодівають багатьма 

видами професійної діяльності у соціальних агенціях різних 

рівнів. Відбувається це у навчально-виховному процесі, у ході 

виробничої практики і під час студентських наукових 

досліджень. Фрагмент одного із них виявляє особливості 

ставлення до роботи у центрі зайнятості. Змістом діяльності цієї 

структури є турбота і ціннісне ставлення до людини, яка з тих чи 

інших причин втратила роботу [1]. 

Як відомо, ставлення людей до праці багато в чому 

визначається особистими уявленням щодо того, яке місце займає 

робота в їхньому житті. Такі уявлення завжди суб'єктивні, 

значною мірою зумовлені особливостями світогляду, який 

формується під впливом успадкованих генетичних чинників, 

деяких інших факторів і, передусім, системою попереднього 

виховання та вимогами суспільства до нормативних моделей 

поведінки, прийнятих у певному соціальному середовищі. 

Ставлення людей до праці коливається у широкому діапазоні. 

Достатньо коректним є формування в анкеті переліку варіантів 

того, що дає респондентам робота. Наводимо варіанти і 

процентне співвідношення відповідей на запитання "Ваша 

робота дає Вам..." (таблиця 1).  

Як видно з таблиці, більшість респондентів вважають, що 

робота забезпечує їм лише мінімальні можливості для існування. 

Йдеться, зрозуміло, в першу чергу про забезпечення себе 

найнеобхіднішим. 
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Таблиця 1 

Варіанти відповідей Питома вага, % 

В основному, моральне задоволення 26 

Відносне матеріальне забезпечення 36 

Мінімальні кошти для існування 41 

Достатній рівень матеріального 

забезпечення і морального задоволення 

3 

Важко відповісти 10 

 

Особливості ставлення до праці і самооцінка працівниками 

відповідності заробітної плати обсягу виконуваної роботи у 

віковому розрізі представлені на рис. 1 та 2.  

 

 
Рис. 1. Чи відповідає Ваша заробітна плата обсягу роботи, яку ви 

виконуєте? 

 

Особливо важке матеріальне становище у тих респондентів, 

заробіток яких становить 100 % сімейного бюджету (таких 

виявилося – 28 %). Частка заробітку ще 13 % респондентів у 

їхньому сімейному бюджеті коливається у межах 75 – 100 %. 

Очевидно, що для цих 41 % респондентів проблемою є не лише 

купівля товарів тривалого вжитку, але й повна та вчасна оплата 

житла, комунальних послуг тощо. 
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Рис. 2. Персональну надбавку за високі досягнення в роботі та щомісячну 

премію Ви сприймаєте, як … 

 

Невелика оплата праці решти 59 % респондентів деякою 

мірою компенсується доходами інших членів їхніх сімей. Так, 

заробіток 10 % респондентів у їхніх сімейних бюджетах займає 

частку до 25 %, ще у 38 % коливається у межах 25-50 %. 

Можливо, саме вони й зазначили, що робота дає їм, в основному, 

моральне задоволення. Тобто у такий спосіб вони мають змогу 

довести іншим членам сім'ї свою соціальну значущість. 

Спонукає до роздумів й самооцінка респондентами рівня 

відповідності оплати праці тому обсягу роботи, який вони 

виконують (таблиця 2). 
Таблиця 2 

Відповіді на запитання «Чи відповідає одержувана Вами зарплата 

обсягу виконуваної роботи» 

Варіанти відповідей Питома вага, % 

Так 3 

Ні 36 

Частково 38 

Важко відповісти 23 
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Як видно із табл. 2, тільки 3 % респондентів вважає, що така 

відповідність забезпечена. У зворотному упевнені більше 

половини опитаних, маючи на увазі, природно, що працюють 

більше, ніж за це отримують. Отже, можна відзначити, що 

ставлення респондентів до праці визначається такими 

особливостями: моральне задоволення від роботи відчувають 

трохи більше п'ятої частини опитаних; рівень матеріального 

забезпечення унаслідок власного заробітку респонденти 

класифікують як мінімальний, і для 13 відсотків від них, платня 

становить 75-100 % сімейного бюджету; лише біля 3 % 

вважають, що заробляють відповідно власному трудовому 

внескові, а більше половини опитаних переконані, що їм 

недоплачують. Зрозуміло, що за таких обставин надзвичайної 

ваги набувають додаткові, до основної заробітної плати, форми 

матеріального стимулювання, зокрема, персональні надбавки і 

щомісячні премії. 

Для вдосконалення оцінювання професійної діяльності 

необхідно, щоб була єдина система оцінки ефективності 

виконання кожним співробітником своїх посадових функцій. 

Нині у досліджуваній організації діють досить формалізовані 

методи оцінки співробітників, які мають цілий ряд недоліків: 

перш за все, вони засновані на оцінюванні виконання 

працівником його формальних посадових обов'язків; по-друге, 

сконцентровані на окремому працівникові, оцінюючи його поза 

організаційним контекстом. Співробітник підрозділу, який 

провалив стратегічно важливий проект, може одержати вищу 

атестаційну оцінку; ґрунтуються винятково на оцінці 

співробітника керівником; по-третє, не мають визначених цілей 

покращення подальшої роботи або планів професійного 

розвитку співробітника; по-четверте, орієнтовані на досягнуті 

результати і не враховують довгострокові перспективи розвитку 

організації і співробітника. Така система виявлення 

результативності праці персоналу, на наш погляд, не тільки не 

підвищує ефективність управління людськими ресурсами 

організації, але й негативно впливає на мотивацію 

співробітників до роботи. Ефективність системи оцінки має 
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забезпечуватися через: позитивний вплив на мотивацію 

співробітників; планування професійного навчання, розвитку 

професіонала і його кар'єри; прийняття рішень про винагороду, 

просування по службі, звільнення. Система оцінки повинна бути 

максимально об'єктивною і має адекватно сприйматися 

співробітниками. Для цього її критерії повинні бути відкритими 

і зрозумілими. 

Підготовка фахівців соціальної роботи у центрах зайнятості 

полягає в тому, щоб відбувалося ефективне навчання, 

вироблялася позитивна мотивація та здійснювався творчий 

підхід до надання послуг клієнтам у проявах турботи і 

ціннісного ставлення до них [1]. У процесі нашої дослідницької 

роботи студенти побачили, що у практику Державної служби 

зайнятості запроваджуються нові форми інформаційної та 

консультативної роботи; організація гендерних центрів у 

базових центрах зайнятості; створення інформаційних куточків 

для людей з обмеженими фізичними можливостями; дитячих 

кімнат; інформаційних класів для школярів; комп’ютерних 

класів з програмами для безробітних та роботодавців; 

інформаційних куточків у сільських радах, податкових 

інспекціях – що сприятиме збільшенню кількості користувачів 

соціальних послуг [2]. Аби запобігти розповсюдженню 

маргінальних груп, які виступають факторами ризику для 

нестійкого перехідного періоду держава розбудовує мережу 

соціального захисту [3]. Головною складовою в ній є служби 

зайнятості. Великого значення у подоланні безробіття набувають 

нові технології та форми роботи соціальних працівників. 

Технологія обслуговування у центрах зайнятості й передбачає 

пошук форм і методів діяльності спеціалістів державної служби 

зайнятості щодо надання клієнтам передбачених законодавством 

соціальних послуг на основі раціонального розподілу дій на 

скоординовані процедури та операції, визначення оптимальних 

засобів та методів їх виявлення. Ці проблеми глибоко вивчалися 

соціологами (І. Завіновська. О. Грішнова. І. Бериморіна, 

Ю. Маршавін, А. Чемерис, А. Нікіфорова); важливу роль у 

розробці цих питань відіграли концепції М. Мескона. Багато 
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цінних ідей стосовно новітніх технологій у цій сфері було 

запропоновано В. Лук’яненком, Ю. Бутом, Н. Івановою, 

С. Демченко, Е. Шубіним, А. Гостевим та ін.  

Вивчення проблеми на теоретичному рівні і практика 

стануть важливим кроком на шляху професійного становлення 

фахівця соціальної сфери. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

СФЕРИ У ПРАКТИКУ РОБОТИ ВІТЧИЗНЯНИХ ВНЗ 

 
Гомонюк Олена Михайлівна 

кафедра практичної психології та педагогіки  

Хмельницького національного університету 

 

Порівняльний аналіз системи соціальної освіти в Україні та у 

різних країнах світу дозволяє стверджувати, що на сучасному 

етапі відбуваються зміни, спрямовані на підвищення 

ефективності підготовки соціально-педагогічних кадрів. З цією 

метою приймаються законодавчі і нормативно-правові акти про 

підтримку студентської молоді, забезпечуються належні умови 

навчання; утверджується гуманізація освіти, йде пошук нових 

форм та методів навчання і модернізацію його мети, 
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впроваджуються інноваційні технології, форми контролю знань 

студентів та якості діяльності навчальних закладів; відбувається 

кооперація вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних 

закладів; здійснюється перехід до суб’єкт-суб’єктної 

педагогічної парадигми тощо. 

З метою реалізації прогресивних ідей досвіду підготовки 

фахівців соціальної сфери Франції в роботі вищих навчальних 

закладів України, на думку, Г. Лєщук необхідно: упровадити 

ефективну систему професійного відбору абітурієнтів на 

спеціальність “Соціальна робота”; розширити діапазон 

спеціальностей та спеціалізацій фахівців соціальної сфери; 

оптимально поєднати теоретичний і практичний компоненти 

професійної підготовки з урахуванням вимог світових 

стандартів; цілеспрямовано готувати керівників практики; 

впровадити інноваційні технології навчання, різноманітних 

форм післядипломної освіти, підготовки докторів соціальної 

роботи; здійснити пошук альтернативних можливостей 

оволодіння професійною кваліфікацією у галузі соціальної 

роботи [1, с. 15]. 

Чимало прогресивних ідей британського досвіду можуть 

бути успішно використані в Україні, наприклад: особливості 

практичної підготовки; системи оцінювання; професійного 

відбору; наявності вчителів практики, тьюторів; запровадження 

елементів дистанційного навчання та ін. [2, с. 17]. 

На думку О. Пришляк, результати порівняльного аналізу 

змісту професійної підготовки соціальних педагогів у вищих 

навчальних закладах Німеччини й України дозволяють у 

вітчизняний досвід впровадити практично зорієнтовані 

технології навчання; поєднати теоретичний і практичний 

компоненти професійної підготовки відповідно до 

євростандартів вищої освіти; організувати підготовку 

супервізорів – керівників практик студентів; розширити перелік 

фахово орієнтованих дисциплін за вибором; створити належні 

дидактичні і технічні умови для інтенсивного розвитку 

дистанційної освіти; залучити студентів до моніторингу і 

вирішення соціально-педагогічних проблем регіону; 
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удосконалити підготовку магістрів і аспірантів до науково-

педагогічної діяльності через запровадження щорічних зібрань з 

метою обміну досвідом здійснення соціально-педагогічних 

досліджень і взаємного збагачення, педагогічної практики в 

інших вищих навчальних закладах України [3, с. 16].  

До перспектив використання у вищих педагогічних 

навчальних закладах України досвіду підготовки майбутніх 

соціальних педагогів в Австрії належать такі, як: розробка 

гнучких навчальних програм з підготовки соціальних педагогів, 

підвищення мобільності студентів та викладачів у реалізації 

міжнародних проектів, пов’язаних із соціальним захистом 

громадян своєї країни, запровадження нових форм, методів та 

технологій навчання, збільшення асигнувань державного 

фінансування на втілення програм соціального захисту різних 

верств населення (молоді, людей похилого віку, 

неповносправних тощо) [4, с. 15]. 

Ми вважаємо слушною думку Л. Віннікової про те, що 

запозичити із американського досвіду формування професійно-

педагогічної культури майбутніх соціальних працівників 

можливо: розширення баз практики (спеціальні центри 

соціальної роботи, соціальні програми, підприємства, громадські 

організації), більш продуктивне використання можливостей 

волонтерського руху студентів як чинника професійної 

підготовки [5, с. 18]. 

Отже, важливо провести спеціальні дослідження з наукового 

і методичного забезпечення навчального процесу підготовки 

майбутніх соціальних педагогів/працівників, детально вивчити 

особливості практичного навчання студентів, особливо системи 

тьюторства і супервізії, а також впровадити інноваційні 

технології навчання. Це дозволить створити умови для 

підвищення ефективності розвитку професійно-педагогічної 

культури майбутніх фахівців соціальної сфери, зокрема, її 

складових. 
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ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

СФЕРИ У ВНЗ ІНТЕГРОВАНОГО ТИПУ 

 
Добровіцька Олена Олександрівна 

кафедри педагогіки, психології та загальноосвітніх дисциплін  

ХІСТ Університету «Україна» 

 

Сьогодні, в час жорстокості та агресії у міжособистісних 

відносинах, які носять руйнівний, деструктивний характер, 

гостро постає проблема виховання толерантності. Адже 

толерантність як одна з норм поведінки людини має величезне 

значення для дотримання миру та злагоди в цивілізованому 

суспільстві, соціально-економічному розвитку всіх народів. 

Проблема виховання толерантності, так само як і будь яка інша 

проблема, привертає до себе увагу за певних обставин, і лише 

при особистісній зацікавленості людини чи суспільства може 

бути вирішена, набуваючи доброякісних властивостей. Останнім 

часом «толерантність» стала не лише загальновживаним, 

міжнародним терміном, але і однією з найбільш актуальних тем 

сучасності. Наявність толерантних стосунків в суспільстві 

призводить до природної співпраці, зближення людей різних 

культур. Невизнання і неприйняття інших національних груп, 

релігійних інститутів є прояв інтолерантного відношення, яке 

обумовлює виникнення конфліктів, ксенофобії, агресивного 

націоналізму, расизму, антисемітизму, відчуження, 

маргіналізації, дискримінації і т.д.  

Поняття толерантності в преамбулі статуту ООН 

відображається як „проявляти терпимість і жити разом, в мирі 

один з одним як добрі сусіди”. У Декларації принципів 

толерантності стверджується, що толерантність це „прийняття і 

правильне розуміння великого різноманіття культур нашого 

світу, наших форм самовираження та способів прояву людської 

індивідуальності”, „…коли кожен вправі дотримуватися своїх 

переконань, і признає таке ж право за іншими”.  

Слід зазначити, що проблемі толерантності приділяли багато 

уваги в своїх наукових працях і публікаціях такі вітчизняні та 

зарубіжні вчені, як: О. Асмолов, Г. Безюлева, Л. Байбородова, 
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В. Бєляєва, В. Глєбкін, М. Магура, Г. Погодіна, Г. Солдатова, 

Л. Шайгерова, О. Шарова, В. Шалін, О. Щеколдіна та багато 

інших. Але, на жаль, мало висвітлені аспекти виховання 

толерантних взаємин у інтегрованому навчальному середовищі 

ВНЗ. 

Під інтегрованим навчальним середовищем ми розуміємо 

„навчальний заклад зі створеними спеціальними умовами для 

отримання освіти особами з обмеженими можливостями 

здоров’я спільно з особами, які не мають таких обмежень”. 

Долаючи усталені стереотипи сприймання хворої дитини як 

аномальної та дефективної заклад інтегрованого типу вирішує 

першочергову проблему – інтеграції дитини з особливими 

потребами до соціуму. Значну роль для функціонування 

комфортного інтегрованого навчального середовища відіграє 

формування толерантного суспільства. 

Сьогодні виховання толерантності в інтегрованому 

середовищі слід розглядати в якості суспільно-важливого, 

невідкладного завдання збереження «людяного в людині». 

Вплив освіти на стан толерантності в соціумі досить 

багатогранний, і маючи системний характер, у вирішальній мірі 

забезпечує формування життєвої позиції та ціннісних орієнтацій 

особистості. 

Головними принципами толерантності у вихованні 

виступають:  

 довірче співробітництво – встановлення в освітньому 
закладі відносин взаєморозуміння і взаємної вимогливості між 

адміністрацією, педагогами, з одного боку, і вихованцями, з ін.;  

 екологія взаємовідносин – забезпечення сприятливого 
соціально-психологічного клімату в освітньому закладі як 

основи формування толерантного середовища;  

 формування почуття власної гідності, самоповаги, 
поваги до оточення, народів, незалежно від їх соціальної 

належності, національності, раси, культури, релігії;  

 синергетизм, що забезпечує розвиток особистості, є 

його джерелом і рушійною силою;  



 

 194 

 творчість, що забезпечує реалізацію варіативних 
підходів до встановлення толерантних відносин і аналізу 

ситуації взаємодії [1]. 

На нашу думку, виховання в атмосфері толерантності в 

інтегрованому середовищі ВНЗ повинно бути спрямоване на протидію 

впливу, що викликає почуття страху, жалю чи відчуження по 

відношенню до інших. Воно повинно сприяти формуванню у молоді 

навичкам незалежного мислення, критичного осмислення і 

формування суджень, основаних на моральних цінностях. 

Цілісність, безперервність і системність процесу формування 

толерантності вимагають побудови відповідного змісту та 

структури навчально-виховного процесу, який 

повинен збагачувати студентів знаннями про 

особливості толерантного відношення, формувати ціннісне 

ставлення до оточуючих.  

Готуючи фахівця соціальної сфери в інтегрованому 

навчальному середовищі, ми вже заздалегідь повинні 

передбачати формування висококультурної та високоморальної 

особистості, людини з хорошими комунікативними здібностями, 

емпатійної та доброзичливої, чуйної, з готовністю надати 

допомогу та схильну до співробітництва. Ще перебуваючи в ролі 

студента, він повинен вміти вислухати, зберігаючи терпіння і 

спокій, сприймаючи свого співбесідника на рівних із собою. Ці 

риси можуть бути сформовані завдяки створенню толерантного 

клімату у навчальному закладі. Звичайно, не на одних студентах 

будується толерантна атмосфера. Педагогічний колектив 

власним прикладом має демонструвати для молодих людей, які 

формуються у новому оточенні, толерантні риси та правильні 

взаємовідносини, зокрема, і до студентів з особливими 

потребами.  

Найважливіша мета виховання толерантності полягає в 

утвердженні цінності людської гідності і недоторканості кожної 

особистості. «Це центральна цінність у всіх теоріях прав людини та 

всіх міжнародних стандартах прав людини; це головний мотив для 

здійснення зусиль по досягненню миру і головна стимул-реакція для 



 

 

 195 

побудови демократичних форм правління; це повна протилежність 

нетерпимості». 

Навчаючись в закладі інтегрованого типу, фахівці соціальної 

сфери засвоюють норми і цінності того середовища в якому вони 

перебувають. Завдання навчального закладу – оптимізувати стосунки 

в мікросередовищах (академічна група, курс, відділення), зокрема, 

завдяки толерантному відношенню, що в подальшому сприятиме 

формуванню демократичної особистості, визнання рівності, 

відкритості, взаємодопомоги, низькому рівню тривожності, активної 

життєвої позиції і відчуття відповідальності за інших.  

Виховання толерантності – це складний і тривалий процес, 

що здійснюється всією соціальною дійсністю, що оточує 

людину; суспільством, під впливом відношень членів сім’ї до 

інших людей і до суспільства в цілому, під впливом спілкування 

з однолітками і навколишніми людьми. В результаті 

організованої педагогічної діяльності в закладі інтегрованого 

типу «сучасна дитина повинна правильно сприймати і розуміти 

єдність людства, взаємозв’язок і взаємозалежність всіх і кожного 

що живуть на планеті, розуміти і поважати права, погляди і 

традиції інших людей, знайти своє місце в життєдіяльності 

суспільства, не наносячи шкоди і не пригнічуючи права інших 

людей» [2].  

На нашу думку, метою виховання толерантності у 

інтегрованому середовищі є формування в майбутніх фахівців 

соціальної сфери потреби і готовності до конструктивної 

взаємодії з людьми незалежно від їхнього соціального статусу, 

майнового забезпечення та стану здоров’я, а також власних 

поглядів, світогляду, стилів мислення й поведінки.  
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ СТРАХОВОГО 

РИНКУ УКРАЇНИ У ВНЗ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 

 
Дражниця Сергій Анатолійович 

кандидат економічних наук, 

кафедра фінансів і кредиту ХІСТ Університету «Україна» 

 

Становлення страхової справи в Україні у складні часи 

формування основ незалежної Української держави є вкрай 

важливою складовою цього процесу. Страхування як засіб 

соціального захисту громадян і держави в цілому є гарантом 

впевненого руху шляхом суспільних перетворень нашої держави 

та добробуту її громадян. Без сумніву що велика частка успіху 

залежить від людини та рівня її фахової підготовки. Ось чому 

дедалі більшого значення набуває питання створення ефективної 

системи підготовки кадрів для страхового ринку України. 

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти підвищення 

якості освіти громадян є одним з пріоритетних завдань 

Української держави і однією з ключових умов її національної 

безпеки. Підготовка кваліфікованих кадрів у галузі страхування 

відіграє у цій доленосній справі одну з провідних ролей. 

Варто враховувати, що в Україні проживає значна кількість 

людей, які мають певні функціональні обмеження, проте з 

високим інтелектуальним потенціалом, який слід розвивати. Такі 

люди можуть успішно себе реалізувати в різних галузях 

народного господарства, в тому числі і в страховій справі. Проте 

зараз в Україні існує досить обмежена кількість ВНЗ, які б 

готували фахівців страхової справи із числа людей з обмеженими 

функціональними можливостями, тобто інклюзивної орієнтації. 

Інклюзія (від англ. inclusion – включення) – процес 

збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед, 

що мають труднощі у фізичному розвитку. Він припускає 

розробку і застосування таких конкретних рішень, які зможуть 

дозволити кожній людині рівноправно брати участь в 

академічному і суспільному житті. Термін інклюзія має 

відмінності від термінів інтеграція та сегрегація. При інклюзії всі 

зацікавлені сторони повинні брати активну участь для отримання 
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бажаного результату. Тому інклюзія — це процес реального 

включення інвалідів в активне суспільне життя і однаковою 

мірою необхідна для всіх членів суспільства. Інвалідність – це не 

обділеність долею, це, швидше, такий спосіб життя за обставин, 

що склалися, який може бути дуже цікавий інвалідові і людям, 

що оточують його, якщо інвалідність розглядати в рамках 

соціальної концепції. Тоді головний сенс процесу інклюзії можна 

позначити так: «Всім тут раді!» Або може стати нестерпним 

щоденним стражданням для всіх членів суспільства, якщо 

інвалідність розглядати тільки в рамках біологічної концепції, 

коли «Інвалід — людина, яка повністю або частково позбавлена 

працездатності унаслідок якої-небудь аномалії, поранення, 

каліцтва, хвороби» (С.І. Ожегов). 

Істотну різницю між біологічною і соціальною концепціями 

суспільство усвідомлює лише тоді, коли матиме в своєму 

розпорядженні доступну і повну інформацію про інвалідів. Не 

хвороба створює обмеження діяльності, а умови життя, які може 

запропонувати суспільство (уряд) людям з обмеженими 

можливостями. Умови рівних можливостей досяжні лише в тому 

суспільстві, де інвалідність розглядається через соціальну 

концепцію, де відсутня дискримінація інвалідів словами і діями 

здорових людей. 

З метою забезпечення рівних можливостей навчання для 

студентів з обмеженими функціональними можливостями 

створюються вищі навчальні заклади інклюзивної орієнтації. Такі 

навчальні заклади докорінно відрізняються від стандартних, адже 

вони зобов’язані сформувати систему професійних якостей у 

студентів та забезпечити відповідний супровід студентів з 

обмеженими можливостями. Саме таким навчальним закладом і є 

Хмельницький інститут соціальних технологій вищого 

навчального закладу «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна». 

Процес підготовки фахівця передбачає наявність певного 

забезпечення (матеріально-технічного, методичного, 

дидактичного, тощо). Підготовка фахівців з числа осіб що мають 

функціональні можливості покладає на ВУЗ додаткові вимоги 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4
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щодо організації цього процесу. Так, до прикладу, приміщення 

такого навчального закладу має бути обладнано під’їзними 

пандусами, ліфтом, спеціальними меблями та обладнанням для 

студентів що погано бачать чи чують, з порушеннями опорно-

рухового апарату, тощо. Мають бути обладнані спеціальні 

кімнати для відпочинку та реабілітації таких студентів, їдальні, 

туалети. 

Методичне забезпечення також носить спеціалізований 

характер. Воно містить, окрім стандартних матеріалів, засоби 

візуалізації матеріалу, аудіо записи лекцій, методичні розробки 

та матеріали по проведенню нестандартних типів занять, тощо. 

Метою Державної програми розвитку страхового ринку 

України на період до 2005 р. і на перспективу до 2010 р. є 

створення ефективної системи страхового захисту майнових 

інтересів страхувальників. Саме це завдання є тим орієнтиром, 

якому підпорядкований сучасний розвиток системи підготовки 

кадрів як наслідок обумовленого цією метою головного завдання 

страхового ринку України – його максимального наближення до 

цивілізованого ринку шляхом посилення капіталізації та 

прозорості. 

Типологічні риси, конкретні функціональні та структурні 

особливості системи підготовки кадрів для страхового ринку 

України обумовлені колом загальних питань, які має вирішувати 

страхування в Україні. 

У розвитку страхової культури велика роль належить 

освітянським закладам, зокрема університетам, академіям, 

інститутам, коледжам і факультетам економічного спрямування. 

Слід відзначити, що Україна – одна з небагатьох країн світу та 

єдина в СНД, де дисципліна «Страхування» є складовою 

обов’язкових предметів для всіх студентів, які претендують на 

диплом бакалавра з економіки, тощо. Досвід цей себе виправдав і 

довів доцільність нормативного статусу дисципліни «Страхування» як 

складової базової економічної освіти. Безперечний той факт, що 

процес викладання цього предмета, враховуючи міжнародні вимоги, 

вимагає значного покращання. Відчувається велика нестача 

висококваліфікованих педагогів, недостатнім є забезпечення 
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студентів навчальною й методичною літературою. Так, згідно із 

статистикою, для засвоєння дисципліни підручником може 

скористатися лише кожний восьмий студент; у бібліотеках 

багатьох вузів немає жодного допущеного Міністерством освіти і 

науки України підручника зі страхування. Але ситуація поступово 

покращується завдяки дослідницькій та практичній діяльності 

колективів вітчизняних центрів економічної освіти. 

Станом на сьогодні в Україні здійснено значну роботу щодо 

визначення змісту освіти та підготовки фахівців зі страхування 

різного освітньо-кваліфікаційного рівня (молодший спеціаліст, 

бакалавр, спеціаліст, магістр). 

Навчальний план підготовки бакалаврів зі спеціальностей 

“Фінанси та кредит” і “Банківська справа” включає також 

нормативну дисципліну “Страхові послуги”, що сприяє 

підвищенню рівня практичної підготовки фахівців вказаних 

спеціальностей у галузі страхування. 

Важливе значення для підготовки фахівців зі страхування має 

їхня поглиблена практична підготовка. Особливою проблемою для 

ВНЗ є організація проходження практики студентів з 

функціональними обмеженнями. Вирішення цього завдання 

залежить від організації навчального процесу і досягається за 

рахунок аудиторних практичних занять та тренінгів, 

магістерських, дипломних робіт і організації практики на базі 

віртуальних підприємств в стінах навчального закладу. Кожен з 

названих етапів навчального процесу має свої особливості та 

можливості практичної підготовки фахівців зі страхування і 

вимагає цілеспрямованої роботи. 

Євроінтеграційний pyx, який дедалі посилюється в Україні, 

передбачає поширення прогресивного досвіду страхового 

навчання, засади якого дає Україні Болонський процес. У цьому 

сенсі вкрай важливою є діяльність вітчизняних вищих навчальних 

закладів, в тому числі і інклюзивної орієнтації, які є активними 

провідниками його ідей. Пріоритетним напрямом діяльності 

вітчизняних ВНЗ у даному контексті є налагодження тісної 

співпраці із провідними навчальними закладами країн 

ближнього зарубіжжя. 
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Питання підготовки фахівців страхової галузі в епоху 

розвинутого інформаційного суспільства, яка триває нині, 

необхідним чином повинно набути якісно нових рис, відповідних 

сутності цієї епохи. Саме виходячи з такого ставлення до питання 

інформаційно-технічного забезпечення підготовки фахівців із 

страхування у ВНЗ інклюзивної орієнтації, колектив науковців і 

практиків науково-видавничого підприємства АВТ (м. Київ) 

розпочав у свій час роботу зі створення принципово нових 

навчальних систем на базі всесвітньої мережі Інтернет, сім’я яких 

одержало загальну назву “інтегровані навчально-атестаційні 

комплекси” (ІНАК). Ця робота дала вже вагомі результати. 

Інтегровані комплекси, розроблені фахівцями АВТ, сьогодні 

успішно використовуються в системі Державного казначейства 

України, державної контрольно-ревізійної служби України, 

Пенсійного фонду України, Міністерства освіти і науки України, 

у банках, страхових компаніях та інших комерційних 

структурах. 

Саме на платформі цієї універсальної навчальної системи і 

було створено перший в Україні інтегрований навчально-

атестаційний комплекс “Страхова справа”, призначений для 

студентів, страховиків, страхувальників. У двотомному 

підручнику в повному обсязі розглянуто ринок страхових послуг, 

описано зміст, принципи та роль страхування в нашій державі. 

Книга, про яку йдеться, є активною книгою: вона має 

властивість живої взаємодії зі свідомістю учня, розширення та 

уточнення представленого масиву знань з навчальної 

дисципліни “Страхування” через Інтернет. 

Як не дивно, але організація навчального процесу за 

принципом дистанційного навчання у даному випадку є 

недопустимим, адже за таких умов не виконується функція 

інклюзії, так як неможливо здійснити соціалізацію особистості в 

ізольованому від соціуму просторі. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОГРАМ ПЕДАГОГІЧНОГО 

НАСТАВНИЦТВА У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ЇХ УЧАСНИКІВ 

 
Зембицька Марина Володимирівна 

аспірантура Тернопільського національного педагогічного  

університету ім. В. Гнатюка 

 

Загальновідомо, що перехід від навчання до практики, 

незалежно від типу професії, супроводжується певними 

труднощами. Для вчителів-початківців цей процес 

ускладнюється їх ізольованістю у класних кімнатах. Окрім 

відсутності колегіальної емоційної підтримки, проблеми 

адаптації молодих учителів спричинені й необхідністю 

поєднувати велику кількість професійних функцій, зокрема 

протягом першого року роботи у школі молоді фахівці 

зобов’язані не лише успішно планувати і проводити заняття на 

рівні з досвідченими вчителями, але й виконувати виховну й 

організаційну роботу тощо. Труднощі, що виникають протягом 

так званого «періоду входження до професії» (induction period), у 

поєднанні з відчуттям власної ізольованості і безсилля, 

вимагають моральної і професійної підтримки з боку 

досвідченого педагога, здатного надавати постійну 

кваліфіковану допомогу протягом початкового етапу 

професійного становлення молодих учителів. Наставництво як 

ефективний механізм підтримки адаптації і професійного 

розвитку вчителів-початківців продовжує здобувати 

популярність у розвинених країнах світу, зокрема США. Окрім 

налагодження продуктивних стосунків між учителем-

наставником і вчителем-початківцем, цей перехідний етап 

вимагає системної підтримки на усіх рівнях. Як стверджують 

американські дослідники (Л. Дарлінг-Гаммонд, С. Бреннан, 

В. Темз, Р. Робертс, С. Трубовіц та ін.), шкільне середовище 

повинне сприяти ефективній соціалізації вчителів за допомогою 

різних підходів і методів, зокрема за допомогою наставництва. 

Кількість програм допомоги молодим учителям засобами 

педагогічного наставництва значно зросла з початку 1980-х. 
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Більшість досліджень, присвячених наставництву, зосереджені 

на позитивному впливі наставництва на ефективність роботи 

молодого вчителя. Однак, як зазначають В. Реста, Л. Хулінг, 

С. Вайт і Д. Мачек, Т. Девід, Дж. Холовей, фасилітатори 

програм наставництва і дослідники визнають те, що наставники 

також вилучають для себе чимало корисного під час роботи з 

молодими вчителями. Позитивний вплив наставництва на 

професійний розвиток вчителя-наставника обґрунтовано у 

дослідженнях низки американських науковців (М. Бого, 

Дж. Глоберман, М. Дамі, Л. Захарі, Е. Еншер, Дж. Клері, 

К. Крем, С. Мавропоулоу, С. Мерфі, М. Ніколараізі, К. Соуза, 

Дж. Холловей). Проведені ними експериментальні дослідження 

містять оцінку вчителями-наставниками результатів програм 

наставництва. Зокрема, досвідчені педагоги визнають, що у 

процесі роботи з молодими вчителями вони поглибили свої 

знання у галузі освітніх технологій та інновацій, а також 

вдосконалили власну професійну майстерність. З огляду на це, 

можна стверджувати, що ефективне наставництво є 

двостороннім процесом, результатом якого є взаємне навчання 

двох колег. Підтвердження цієї думки знаходимо і у 

дослідженнях Ш. Боуден
 
[1], яка вбачає у співпраці наставника і 

підопічного взаємну вигоду, що полягає у професійному 

зростанні і розвитку педагогічної рефлексії. Л. Далоз [2] і 

Н. Стівенс [3] розглядають рефлексію у наставництві як 

можливість оновлення і регенерації, що необхідні для всіх 

дорослих. Прагнення до генеративності має важливе значення 

для подолання загрози стагнації у зрілому віці. Наставництво 

спонукає вчителів до критичної оцінки своєї роботи, 

усвідомленню власних помилок і досягнень. Для правильного і 

об’єктивного оцінювання власної професійної діяльності та її 

вдосконалення, досвідчений педагог повинен використовувати 

не лише спілкування з колегами, але й з учнями, батьками, 

адміністрацією школи. 

Аналіз статистичних даних і педагогічної літератури з 

проблеми дослідження дає підстави вважати, що наставництво є 

еволюційним, неперервним процесом, здатним задовольнити 
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низку кар’єрних потреб педагогічних працівників. Наставництво 

сприяє розвитку у вчителів лідерських якостей, завдяки 

одержанню професійної й інституційної інформації, підтримки, 

покровительства, стимулювання, порад, допомоги, зворотного 

зв’язку і спрямування до досягнення цілей. Учителі, залучені до 

програм наставництва, демонструють протягом подальших 

етапів педагогічної кар’єри стійку позитивну динаміку не лише 

професійного, але й особистісного розвитку, що охоплює 

задоволення психосоціальних потреб [4]. Емпіричні дані 

підтверджують те, що підтримка молодих учителів запобігає 

плинності педагогічних кадрів, а також підвищує ефективність 

їх роботи і загальну успішність учнів [5]. 

Отже, як інтерактивна система, процес наставництва 

приносить користь всім його учасникам: наставнику, 

підопічному і шкільній системі. Наставники отримують 

задоволення від можливості передати власні знання та навички, 

накопичені впродовж тривалого періоду педагогічної діяльності. 

Більшу частину цих знань неможливо одержати з програм 

підготовки вчителів у ВНЗ. Підопічний отримує користь від 

наставництва внаслідок: 1) швидкої асиміляції у шкільному 

середовищі; 2) формування професійної компетентності; 

3) розуміння професії вчителя як такої, що потребує навчання 

продовж життя і неперервного професійного розвитку. Для 

наставників співпраця з учителями-початківцями сприяє: 

1) підвищенню власної професійної компетентності; 2) розвитку 

педагогічної рефлексії; 3) професійному оновленню; 

4) самоактуалізації; 5) розвитку лідерських якостей. Залучення 

досвідчених учителів до програм наставництва і надання їм 

можливості передати свій досвід наступному поколінню сприяє 

довготривалому професійному інтересу вчителів і забезпечує 

середовище, сприятливе для професійного зростання. 
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ФОРМИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ 
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ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 
Кожушко Олена Олегівна 

кафедра правознавства ХІСТ Університету «Україна» 

 

Інноваційний шлях розвитку вищого навчального закладу 

підтверджується успішною реалізацією концепцій гуманізації і 

гуманітаризації освіти, інноваційної моделі підготовки 

національної гуманітарної, економічної, соціальної еліти. Нова 

парадигма вищої освіти передбачає створення нового освітнього 

середовища, котре дозволяло б людині одержувати якісну освіту 

протягом усього життя, створення нових видів пізнавальної 

методології, новітніх засобів отримання та постійного оновлення 

знань, формування умов для підготовки громадян з особливими 

потребами до життя та діяльності в умовах інформаційного 

суспільства. 

Оскільки інноваційна діяльність за своєю сутністю – 

специфічна і досить складна, вимагає особливих знань, навичок 

та здібностей, держава повинна забезпечувати умови для 

ефективної професійної діяльності науково-педагогічних 
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працівників відповідно до їх ролі у суспільстві, що, зокрема, 

поліпшує систему стимулювання їх професійного зростання. 

З позицій системного підходу інноваційна діяльність 

розглядається як особистісна активність, пов’язана з 

виникненням та поширенням нововведення. Найважливішою 

умовою успішності інноваційної діяльності вважається 

психологічна готовність фахівців до прийняття нововведення. 

Представники соціокультурного підходу розглядають 

інноваційні процеси в контексті успішності особистості у сфері 

спілкування людей. З позицій акмеологічного підходу 

інноваційна діяльність розглядається як особистісна категорія, 

як творчий процес і результат творчої діяльності професіонала. 

В межах цього підходу акцент робиться на вивченні проблем 

удосконалення і корекції професійної діяльності, формуванні 

творчої індивідуальності професіонала, перетворенні і 

саморозвитку особистості. Інновації у педагогічній діяльності 

розглядаються як нововведення в педагогічній системі, які 

покращують результати навчально-виховного процесу, 

формують новий стиль навчання. Із загально-соціальної точки 

зору, інновація означає нововведення у певній сфері суспільної 

діяльності, проте якісне наповнення змісту цього поняття може 

бути різним [1]. 

Таким чином, в основі інноваційного проекту – створення, 

впровадження і поширення інновацій, визначальними 

властивостями яких є науково-технічна новизна, практичне її 

застосування і комерційна реалізованість з метою задоволення 

певних суспільних потреб. 

Серед форм оволодіння педагогічними працівниками 

знаннями та вміннями інноваційної діяльності, а відтак і форм 

підвищення професійного рівня науково-педагогічних 

працівників виділяють науково-практичні конференції, 

психологічні семінари – практикуми, проблемні творчі семінари, 

навчальні тренінги, педагогічні консиліуми, методичні 

об’єднання за фахом, проблемні творчі групи, пошукові групи, 

школу викладача-початківця, школу передового педагогічного 

досвіду, наставництво, творчу лабораторію вчителя, вивчення 
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зарубіжного досвіду, стажування, самоосвіта, 

самовдосконалення, самовиховання, проходження дистанційних 

навчальних курсів [2, с. 24]. 

Таким чином, підвищення кваліфікації у законодавстві 

розглядається як обов’язок, так і як право науково-педагогічних 

працівників, а також як гарантія їх діяльності. Проте, реалізація 

вищезазначених гарантій досі потребує суттєвого 

вдосконалення, реального виконання [3, с. 233]. 

Так, необхідною умовою підвищення професійного рівня 

науково-педагогічного працівника є його вузька спеціалізація, 

закріплення за певною дисципліною на певний (тривалий) час, 

при цьому дисципліна, яку читає викладач, має відповідати колу 

його наукових інтересів [4, с. 151]. 

Отже, як способи підвищення професійного рівня  

пропонуємо реалізувати такі, як: 

1) участь у конференціях і семінарах з проблемних питань 

дисципліни, яку читає викладач; 

2) проходження профільних дистанційних курсів навчання з 

отриманням відповідного сертифіката; 

3) здобуття другої вищої освіти зі спеціальності, яка 

викладається – адже додаткова освіта допомагає спеціалісту 

стати висококваліфікованим працівником з більш вузьким, але 

глибшим та якіснішим професійним рівнем; 

4) проходження курсів психолого-педагогічної підготовки; 

5) проходження практики у відповідних органах державної 

влади, профільних підприємствах та установах; 

6) налагодження і підтримання контактів із фахівцями – 

теоретиками і практиками, які працюють у сфері, що стосується 

навчальної дисципліни. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ НА СТАН ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ 

СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ  

«ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ» 

 
Козяр Артем Миколайович 

кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації  

ХІСТ Університету «Україна» 

 

Діяльність людини, її поведінка завжди викликають 

позитивне або негативне ставлення до неї. Ставлення до 

дійсності відображається в мозку й переживається як 

задоволення або незадоволення, радість, сум, гнів, сором. Такі 

переживання називають емоціями, почуттями. 

Емоції і почуття здійснюють сигнальну та регулювальну 

функції, спонукають людину до знань, праці, вчинків або 

стримують її. 

Емоція – це загальна активна форма переживання 

організмом своєї життєдіяльності. Розрізняють прості та складні 

емоції. Переживання задоволення від їжі, бадьорості, втоми, 

болю – це прості емоції. Вони властиві і людям, і тваринам. 

Прості емоції в людському житті перетворилися на складні 

емоції і почуття. Характерною ознакою складних емоцій є те, що 

вони виникають у результаті усвідомлення об'єкта, що викликав 

їх, розуміння їхнього життєвого значення, наприклад 

переживання задоволення при сприйманні музики, пейзажу. 
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Людина не лише сприймає і пізнає об'єктивний світ, але й 

активно на нього впливає. Вона постійно ставить перед собою 

певні цілі і бореться за їх здійснення. Здійснюючи 

цілеспрямовані дії, людина зустрічається з різноманітними 

перешкодами. Одні з них зв'язані з формами переживання, 

умовами життя, це об'єктивні перешкоди - протидія інших 

людей, природні перешкоди, інші – з власними недоліками – 

небажання роботи, те, що потрібно, пасивність, лінь, поганий 

настрій, почуття страху, звичка діяти необдумано, почуття 

хворобливого самолюбства і т.д. Щоб досягти поставленої мети, 

людині необхідно мобілізувати свої розумові і фізичні сили на 

подолання перешкод, тобто проявити вольові зусилля. Воля 

людини і виражається в тому, наскільки людина здатна 

переборювати перешкоди та труднощі на шляху до мети, 

наскільки вона здатна керувати своєю поведінкою, 

підпорядковувати свою діяльність певним задачам. Воля – це 

психічний процес свідомої цілеспрямованості регуляції 

людиною своєї діяльності і поведінки з метою досягнення 

поставлених цілей. 

Емоційно-вольова сфера – від потягів через емоції й почуття 

до волі – бере участь у само-творенні особистості, визначенні її 

життєвого шляху. Але цей вплив не прямий, а опосередкований 

діяльністю особистості, що розкривається у її вчинках, 

виявляючись у станах, що їх переживає особистість. 

Спроможність особистості протистояти внутрішнім перешкодам, 

потягам, емоціям залежить від здатності до самоконтролю. Це 

здатність підкоряти всі цілі, які виникають від ситуації до 

ситуації, від випадку до випадку, єдиній меті, що визначає 

характер особистості, її лінію життя. 

Навчальний процес – тяжка і напружена праця, яка 

виконується в умовах дефіциту часу на фоні різкого зниження 

рухової активності. Певною мірою підвищення розумової 

працездатності й охорони здоров'я молоді є збільшення їх 

рухової активності шляхом виконання фізичних вправ під час 

занять фізичною культурою і спортом. 
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Для підтримання оптимальних фізичних та психічних 

якостей студентів необхідна постійна рухова активність, що 

насамперед впливає на обмінні процеси в організмі. Фізичне 

тренування сприяє збереженню здоров'я, підвищує стійкість 

організму до несприятливих факторів навколишнього 

середовища (інфекції, радіації, коливань температури, 

атмосферного тиску, змісту кисню в повітрі тощо), збільшує 

резервні сили організму, що дозволяють переносити більш 

значні фізичні та психічні навантаження. 

Безперечно, що фізкультурні заняття, позитивно впливаючи 

на студентів, підвищують ефективність їх праці. Одначе віддача 

від таких занять проявляється опосередковано через ряд 

складових: підвищення працездатності, скорочення 

втомлюваності від навчання, покращення професійних рухових 

навичок, підвищення громадської активності, покращення 

трудової дисципліни, краще використання вільного часу. 

Принцип органічного зв'язку фізичного виховання з 

покращенням емоційно-вольової сфери діяльності найбільш 

конкретно втілюється у фізичній підготовці. Фізична підготовка 

здійснюється насамперед у якості одного з розділів 

обов'язкового курсу фізичного виховання вищих навчальних 

закладах, а також в період навчання, коли це необхідно. 

Виховна функція передбачає, з одного боку, підвищення 

ефективності змагальної діяльності, з другого – сприяє 

всебічному вихованню соціально активної особистості. Однак, 

спортивна діяльність сама по собі бажаного виховного ефекту не 

забезпечує. Вплив спорту може мати як позитивний, так і 

негативний ефект. 

Функція підвищення фізичної активності передбачає 

підготовку до різних видів суспільної діяльності і покликана 

сприяти всебічному розвитку людини, удосконалювати її фізичні 

і духовні здібності, розширювати арсенал життєво важливих 

рухових умінь, підвищувати їх надійність у складних умовах. 

Оздоровча і рекреаційно-культурна функції спрямовані на 

зміцнення здоров'я людей, забезпечення активного відпочинку, 

формування естетичних смаків. 
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Мотиваційна функція дозволяє сприяти підвищенню 

продуктивності праці та навчання, встановлення сприятливого 

психологічного мікроклімату, впровадження норм і правил 

здорового способу життя студентів. 

 

 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ ІНТЕГРОВАНОГО ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

ФАХІВЦІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ  

«ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ» 

 
Кравчук Людмила Степанівна 

кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації  

ХІСТ Університету «Україна» 

 

Однією з ознак цивілізованості кожної держави є 

забезпечення умов для якомога повнішої інтеграції громадян з 

обмеженими функціональними можливостями в суспільне 

життя. Саме фізична реабілітація, яка виникла на перетині і 

взаємодії медицини, біології, фізичної культури, педагогіки, 

психології та соціології, все більше стверджується як 

інтегральний засіб збереження й підтримки належного рівня 

здоров’я, а також відновлення функцій організму при різних 

патологічних та донозологічних станах, а підготовка фахівців з 

даної спеціальності вимагає нових методологічних підходів. 

Для отримання кваліфікації „Фахівець зі здоров'я людини” 

студенти повинні опанувати значну кількість дисциплін, частина 

з яких тісно пов’язана з вивченням теорії і методики фізичного 

виховання і спорту, а інша – виключно медичного плану. 

На базі кафедри фізичної реабілітації Хмельницького 

інституту соціальних технологій студенти вивчають ряд 

основних дисциплін у підготовці за спеціальністю „Здоров'я 

людини”. Так, цикл підготовки бакалаврів складають наступні 

предмети: „Основи медичних знань”, „Масаж”, „Фізіотерапія”, 
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„Основи загальної патології”, „Основи догляду за хворими та 

інвалідами”, «Основи реабілітології», «Основи соціальної  

реабілітації”, „Спортивна медицина”. При вивченні навчальних 

дисциплін у студентів виникає ряд труднощів суб’єктивного та 

об’єктивного характеру. 

Суб’єктивні труднощі полягають у тому, що ряд студентів 

мають недостатній базовий рівень підготовки із 

загальнотеоретичних дисциплін медико-біологічного профілю. 

Об’єктивні труднощі визначаються тим, що студенти повинні 

засвоїти великий об’єм навчального матеріалу з кожної 

дисципліни, осмислити його шляхом побудови логічних 

взаємозв’язків, вміти відтворити не тільки теоретичні знання, 

але й продемонструвати практичні навички. 

Рівень підготовки та відсоток засвоєння матеріалу кожним 

студентом є різним і залежить від соціально-економічних умов, 

психологічних особливостей особистості, рівня 

інтелектуального розвитку. Для їх оцінки необхідно проводити 

контроль знань. Він стимулює пізнавальну активність, виявляє 

недоліки в навчальному процесі, прогалини в знаннях студентів і 

дозволяє їх відкоригувати. Контроль позитивно впливає на 

розвиток пам’яті та мислення студентів, звички до 

систематичної праці, підвищує відповідальність за виконану 

роботу, сприяє формуванню активної життєвої позиції, розвиває 

потребу у набутті професійних знань та навичок, тобто формує 

якості, необхідні висококваліфікованому спеціалісту. Важливою 

ланкою в методологічній ієрархії принципів особистістно 

орієнтованого навчання є виявлення суб’єктивного досвіду 

студента. Це передбачає не просто впровадження у свідомість 

студента змісту понять, а погодження цього змісту із 

суб’єктивним досвідом студента, тобто з його „залишковими” 

знаннями з інших дисциплін, які є базовими для засвоєння 

подальших знань інтегральних навчальних предметів. Такий 

принцип вимагає корекції змісту модуля під фактичні знання 

студента, розробки додаткових завдань для ліквідації прогалин у 

знаннях, контроль засвоєної інформації і перехід до наступного 
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модуля. Таким чином, на перше місце висувається педагогічний 

контроль у всіх його видах. 

Із усіх відомих технологій навчання (поетапне формування 

розумових дій, проблемне, програмоване, розвиваюче, 

проблемно-діяльнісне, особистісно-діяльнісне, проектоване, 

особистісно-диференційоване, контекстне, ігрове, 

концентроване, дистанційне) вимогам системи керування 

найбільшою мірою відповідає модульно-рейтингова технологія. 

Саме ця система визнана у Європі та впроваджена у практику 

навчання у більшості вищих навчальних закладів України. 

Згідно положень кредитно-модульної системи, контроль 

успішності здійснюється у формі поточного, модульного та 

підсумкового контролю. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення 

практичних та лабораторних занять з метою перевірки рівня 

підготовки студентів до виконання конкретної роботи та 

забезпечення зворотного зв’язку між викладачем та студентами 

у процесі навчання. 

Форми проведення поточного контролю та критерії 

оцінювання рівня знань і умінь визначаються кафедрою. 

Результати поточного контролю враховуються викладачами при 

оцінюванні поточного змістового модуля. 

Основною метою модульного контролю є підвищення якості 

освіти за рахунок створення умов для систематичної 

планомірної роботи студента протягом семестру та надання 

можливості вивчення і контролю засвоєння теоретичного і 

практичного матеріалу навчальних дисциплін окремими 

частинами. З дисциплін, з яких передбачене підсумкове 

оцінювання у формі заліку, модульний контроль здійснюється 

шляхом виконання студентами контрольних робіт, 

індивідуальних завдань, підготовки рефератів тощо. 

Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінювання 

результатів навчання на завершальних етапах. Оцінювання 

результатів поточного і модульного контролю здійснюється з 

використанням університетської п’ятибальної шкали, 

результатів підсумкового контролю – з використанням 
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університетської, національної шкали оцінювання і шкали 

оцінок ECTS (European Credit Transfer System). Викладачі 

кафедри фізичної реабілітації застосовують такі види контролю: 

усне опитування, тестовий контроль, розв’язання ситуаційних 

задач, перевірка практичних навичок. Перераховані методи 

дозволяють оцінити як теоретичну, так і практичну 

підготовленість студентів. 

Оскільки основною сферою професійної діяльності фахівця 

за спеціальністю «Здоров'я людини» є робота з людьми з 

різними нозоологіями, тому надзвичайно великої уваги 

викладачі кафедри надають відтворенню студентами практичних 

навичок в умовах масажного кабінету, лабораторії з фізичної 

реабілітації ХІСТ Університету «Україна», спортивного залу, 

залу лікувальної фізичної культури. Попередньо їх опановують і 

вдосконалюють як на занятті (з наступною корекцією 

допущених помилок), так і під час заключного контролю. 

Основними практичними навичками, які мають засвоїти всі 

студенти є: проведення процедури масажу, опитування й 

обстеження хворого, оцінка результатів лабораторного та 

інструментального обстеження, розробка індивідуальної 

програми реабілітації для пацієнтів з різною патологією, оцінка 

її ефективності. Підсумковий контроль якості знань студентів 

проводиться згідно навчального плану у вигляді заліку або 

іспиту. 

Результати підсумкового контролю мають велике значення 

для вдосконалення навчальних програм і методики здійснення 

педагогічного процесу в наступному навчальному році. 

Удосконалення педагогічного процесу шляхом науково 

обґрунтованої системи контролю знань сприяє покращенню 

засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу та 

підвищенню якості підготовки майбутніх висококваліфікованих 

спеціалістів. 

Перспективними у даному напрямку є розробка нових і 

вдосконалення існуючих методів і форм контролю теоретичних 

знань і практичних навичок студентів із спеціальності «Здоров'я 

людини». 
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ЕМОЦІЙНА РЕГУЛЯЦІЯ  

НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Левицька Людмила Вікторівна 

кафедра психології ХІСТ Університету «Україна» 

 

Емоції є каталізатором інтелектуального процесу, вони 

покращують або погіршують інтелектуальну діяльність, 

прискорюють або затримують її (О. К. Тихомиров). Таким 

чином, постає потреба розглянути емоційну регуляцію учбової 

діяльності. 

Аналіз структури і характеристики основних компонентів 

учбової діяльності, а також психологічних механізмів 

емоціональної регуляції діяльності (О. К. Тихомиров, 

О. В. Дашкевич, В. К. Вілюнас) дав можливість розглянути 

проблему емоційної регуляції учбово-пізнавальної діяльності з 

позиції внутрішніх психологічних і зовнішніх дидактичних 

умов. 

Відповідно до концепції емоційної регуляції учбової 

діяльності, запропонованої А. Я. Чебикіним, кожний педагог 

оволодіває необхідним арсеналом прийомів регуляції 

пізнавальним станом учнів. До них відносять: переключення 

уваги, композиційне моделювання, психомоторні вправи 

експресивної виразності, кольорового впливу, використання 

афоризмів, випадків імпровізованого сюжетно-рольового 

коментарю, моделювання сумісної діяльності, соціально-

психологічного тренінгу, музикальний вплив, інформаційних 

недоліків, швидкісного експонування, обмеження у часі тощо. 

Необхідно вказати, що рівень успішності у навчанні 

залежить від сформованості таких властивостей саморегуляції 

як: цілепокладання, програмування своїх дій, оцінювання і 

корекція результатів (О. К. Осницький). 

Також науковий аналіз літератури, щодо регуляції 

емоційних станів під час навчально-виховного процесу показав: 

В гуманістичних концепціях Ч. Пітерсона регуляція 

досягається за рахунок введення системи специфічних 

дидактичних ситуацій, орієнтованих на сферу почуттів. 
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Я. А. Коменський, К. Д. Ушинський рекомендують для 

регуляції емоційних станів використовувати різні ігри, 

фрагменти театралізації. 

О. Саннікова дослідила вплив чотирьох базових емоцій на 

успішність професійної діяльності особистості (радості, гніву, 

суму, страху) і вважає емоційність регулятором професійної 

діяльності та детермінантою її успішності. 

За теорією Д. Дьюї, подолання труднощів сприяє 

покращенню успішності навчання та регулює емоційний стан 

особистості. 

Л. Б. Ітельсон, А. Дістервег включають в коло специфічних 

емоцій навчання: радість, допитливість, задоволення, що 

виникають під час дискусії та спільної діяльності. 

А. Дістервег вважає за потрібне використовувати ефект 

новизни, який теж сприяє покращенню навчання та регулює 

емоційний стан учня. 

І. А. Зазюн пропонує у своїй книзі “Педагогіка добра” 

розвивати естетичні почуття, що є важливим засобом лікування 

людини від негативізмів і врівноважують її із середовищем. 

В цілому, узагальнення і систематизація різних методів 

відносно до специфіки навчальної діяльності дає підґрунтя 

виділити їх групи і ряд підгруп. 

Перша група – це методи пов’язані з технікою саморегуляції 

станів в професіонально-педагогічній діяльності вчителя. До 

даної групи належать експресивно-мімічні, жестові, рухові, 

дихальні, вербально-комбіновані, методи переключення уваги, 

аутогенного тренування тощо. 

Друга група – це методи емоційної регуляції учбової 

діяльності учня. До цієї групи відносяться: 

а) методи, що спрямовані на посилення емоційності 

дидактичного матеріалу, орієнтовно-мотиваційного, 

виконавчого і рефлексивно-оціночного компонентів навчальної 

діяльності. Вони пов’язані з створенням емоціогенних аспектів 

на зразок раптовості, яскравості і контрасту, драматизації, 

обмеження, дезінформація успіху, заохочення, комфортності та 
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інші, які призводять до виникнення в учнів емоцій, що 

детермінують ефективність засвоєння навчальної діяльності. 

б) методи, що спрямовані на оперативне корегування 

негативних спонтанно-ситуативних емоцій, що виникають в 

окремих учнів на заняттях. До них належать драматизація, метод 

раптовості, контрасту тощо. 

в) методи, що спрямовані на відновлення функціональних 

станів учнів на заняттях. До їх числа належать переключення 

уваги учнів на інший за контрастністю вид діяльності, 

різноманітні рухові, дихальні, а також вербальні дії, що 

використовуються як окремо, так і в сукупності з музичним 

супроводом. 

Отже, ми вважаємо за необхідне звернути увагу на 

саморегуляцію емоційно-почуттєвої сфери учнівської молоді, 

оскільки студент після закінчення навчального закладу йде у 

доросле життя і не буде мати можливості набути цих навичок. 

 

 

 

 

СТРУКТУРА І ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ 

 
Матвійчук Вікторія Маноліївна 

кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації  

ХІСТ Університету «Україна» 

 

Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» 

передбачено створення Державною службою медико-соціальної 

експертизи та реабілітації інвалідів – Державної типової 

програми реабілітації інвалідів на підставі державних соціальних 

нормативів у згаданій сфері, єдиних науково обґрунтованих 

критеріїв та вимог до реабілітаційних заходів. Зокрема, у ньому 

виділено гарантований перелік реабілітаційних заходів у складі 

послуг з медичної, професійної, трудової, фізкультурно-

спортивної і соціальної ре6абілітації. Згідно із законом, 
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індивідуальна програма реабілітації розробляється медико-

соціальною експертною комісією відповідно до Державної 

типової програми реабілітації інвалідів. 

Індивідуальною програмою передбачено такі види 

реабілітаційних заходів: 

– медичні (медикаментозне лікування, відновлювальна 

терапія, хірургічне втручання, протезування); 

– фізичні (відновлення, покращення, стабілізація, 

координація рухових дій, уміння користуватися протезами); 

– психологічні (психокорекція якостей і функцій інваліда, 

його мотивації до життєдіяльності та праці, навчання прийомів і 

методів психологічної саморегуляції); 

– професійні (професійне навчання, професійна адаптація); 

– трудові (раціональне працевлаштування); 

– соціальні (соціально-побутова адаптація, соціально-

середовищна орієнтація, соціальне обслуговування, 

забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, 

виробами медичного призначення); 

– психолого-педагогічні (психологічна і педагогічна 

корекція розвитку); 

– фізкультурно-спортивні (фізкультурно-оздоровчі та 

спортивні заняття). 

У відповідності до існуючої практики розробка 

індивідуальної програми реабілітації складається з таких етапів: 

– проведення реабілітаційно-експертної діагностики; 

– оцінка реабілітаційного потенціалу, що включає власний 

потенціал інваліда; 

– визначення реабілітаційного прогнозу; 

– визначення заходів, технічних засобів і послуг, що дають 

змогу відновити порушені чи компенсувати втрачені здібності 

для використання побутової, пізнавальної діяльності, рухової 

активності тощо. 

Як визначено положеннями, учасниками реабілітаційного 

процесу виступають педагогічні, медичні, соціальні, музичні 

працівники, майстри виробничого навчання, реабілітаційні 
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установи, інваліди, які проходять реабілітацію, батьки, законні 

представники інвалідів (у випадку недієздатності інваліда). 

Безумовно, реалізація індивідуальної програми реабілітації 

молоді з особливими потребами, яка навчається, має специфіку, 

зумовлену, насамперед, важливістю саме педагогічної складової 

серед усіх існуючих реабілітаційних заходів. За цих умов має 

бути витримана послідовність, комплексність і безперервність в 

процесі здійснення індивідуальної програми, а також 

передбачене динамічне спостереження і контроль за 

ефективністю її проведення. 

Таким чином комплексне використання методів фізичної 

реабілітації має на меті компенсацію чи відновлення порушених 

функцій організму, поліпшення загального стану здоров’я та 

покращенню якості професійної підготовки студентів з 

особливими потребами. Це досягається використанням таких  

методів фізичної реабілітації, як гіперкапнічні тренування 

дихання, кінезотерапія, застосування лікувального масажу, 

аромотерапії, механотерапії, працетерапії. 

 

 

 

 

ІГРОВІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ  

З ПЕРШОКУРСНИКАМИ 

 
Москалюк Оксана Іванівна 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки  

Хмельницького національного університету 

 

Однією з важливих навчальних дисциплін у системі 

вузівської підготовки спеціалістів з соціальної педагогіки є 

«Вступ до спеціальності», який є складовою професійно 

практичної підготовки соціального педагога, вивчається 

студентами першого курсу у першому семестрі. Досвід 

викладання «Вступу до спеціальності» свідчить, що у студентів 

найкраще розвивається активна творчість під час тренувань, 
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програвань та аналізу найрізноманітніших соціально-виховних 

ситуацій, у процесі розв’язування педагогічних завдань та 

проблем. 

Усі заняття навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» 

ми орієнтуємо на цілісне сприймання професії соціального 

педагога, навчаємо студентів бачити в ній внутрішній зміст, 

самостійно визначати й аналізувати сучасні соціально-

педагогічні проблеми. Процес цей важкий – багатьом 

першокурсникам доводиться водночас долати боязнь відвертої 

розмови, невпевненість у собі, скутість у спілкуванні, а ще 

повірити у власні можливості, критикувати й оцінювати, 

аналізувати й робити самостійні висновки. Без такої попередньої 

налаштованості студентів на проблемне бачення змісту 

професійної діяльності навчальний процес у вузі найчастіше 

здійснюється за стандартом: прослухав – запам’ятав – відтворив 

– отримав оцінку – забув. 

Дидактичною основою реалізації поставлених завдань є 

поетапне формування умінь і навичок у студентів першого 

курсу. На першому етапі студенти вчаться майстерності 

володіти собою, культури мовлення, на другому – тонкощів 

педагогічного спілкування, на третьому – вивчають педагогіку 

співробітництва. Така послідовність забезпечує активізацію 

навчання за рахунок самостійної діяльності. 

Розроблені та апробовані нами заняття дозволяють змінити 

не тільки співвідношення між теоретичною та практичною 

підготовкою, але й логіку засвоєння майбутньої професійної 

діяльності: навчання йде не тільки від знань до засвоєння 

професійних умінь і навичок, а й від практики, науково-

практичної діяльності до пізнання теорії, окремої особистості, 

закономірностей виховного процесу тощо. Мотивація 

пізнавального інтересу студентів забезпечується використанням 

протягом занять прийомів «інтелектуальної розминки», ігрових 

методів подачі матеріалу і постановки реальних творчих 

професійно-орієнтованих завдань. 

Моделювання і програвання рольових ситуацій, які ми 

пропонуємо на заняттях відрізняються від інших дидактичних і 
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ділових ігор тим, що підготовка зводиться до мінімуму. Студент 

сам добирає різноманітні варіанти залежно від тієї внутрішньої 

позиції, яку він для себе обрав. 

Студенти поділяються на кілька груп, кожна з яких отримує 

однакові за метою, але різні за позиціями завдання (аналіз певної 

ситуації з позиції соціального педагога, учня, батьків тощо). 

Кожна група пропонує свій варіант рішення. Потім проводиться 

загальне обговорення всіх варіантів за раніше визначеними 

правилами, засвоєними на узагальнених принципах управління 

педагогічним процесом. 

Специфіка таких занять полягає у забезпеченні умов 

розвитку важливих професійних якостей майбутніх соціальних 

педагогів: педагогічного мислення, уяви, уваги, здібностей до 

саморегуляції, використання свого психофізіологічного апарату 

як інструменту педагогічного впливу тощо. 

Програвання та аналіз ситуацій з точки зору всіх задіяних у 

ній осіб сприяє розвитку здібності до децентрації, відмови від 

визнання єдино правильної (своєї) точки зору, розвиває 

усвідомлену потребу знати, як оцінюють ситуацію інші 

студенти, якою вони її бачать. 

Практичні заняття, проведені в ігровій формі забезпечують 

цілеспрямовану та осмислену роботу студентів першого курсу, 

допомагають їм влитися у навчальний процес, оволодіти 

основами наукової організації розумової праці та вже на 

початковому етапі навчання формувати професійні навички й 

уміння майбутнього спеціаліста. Варто також відмітити, що 

активізуючий потенціал таких занять полягає не лише в тому, 

що у ігровій ситуації проходить осмислення професійної 

діяльності, а й створюються умови для глибшого пізнання 

власних можливостей, що сприяє подальшому 

цілеспрямованому особистісному розвитку і виходу на творчий 

рівень самореалізації. 

В кінці вивчення курсу «Вступ до спеціальності» ми провели 

опитування серед першокурсників. На запитання «Що дали вам 

заняття, проведені у ігровій формі?» – відповіді розподілилися 

таким чином: 
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 допомогли розвинути особистісні та професійно-важливі 
якості (студенти відмічали урівноваженість у спілкуванні, 

подолання невпевненості у собі; вони стали більш 

спостережливими, стриманими, уважними тощо) – 35%; 

 допомогли усвідомити соціальне значення професії, вимоги 
суспільства до соціального педагога, відчути себе у ролі 

соціального педагога, усвідомити відповідальність за свою 

професію – 44%; 

 допомогли краще пізнати себе, виявити основні напрями 

професійного самовдосконалення – 57%. 

Таким чином, опитування студентів показало, що 

використання на заняттях активних методів суттєво впливає на 

активізацію професійної підготовки майбутнього соціального 

педагога. На нашу думку, навчальна діяльність студентів з 

елементами ігрових технологій, допомагає їм засвоїти прийоми 

творчої розумової діяльності, набути знання у формі, яка є 

необхідною для професійної діяльності соціального педагога. 

Проте, варто відмітити, що викладені у дослідженні 

дидактичні засоби та способи активізації підготовки студентів у 

процесі вивчення курсу «Вступ до спеціальності» можуть 

успішно функціонувати тільки тоді, коли ця робота 

проводитиметься систематично. Ми рекомендуємо далі одні і ті 

ж види занять використовувати на різних курсах, поступово їх 

ускладнюючи. Перед студентами необхідно постійно ставити 

нові цілі, проблеми, забезпечувати нові обставини та умови 

навчальної діяльності. В кінцевому результаті студенти повинні 

створити власну організацію знань, умінь, навичок, якостей, які 

будуть найбільш ефективними у майбутній професійній 

діяльності. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
Овод Юлія Василівна 

кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки  

Хмельницького національного університету 

 

У сьогоднішньому освітянському просторі виникла 

проблема невідповідності між запитами суспільства у 

висококваліфікованих спеціалістах і нездатністю сучасної 

освітньої системи їх задовольнити, враховуючи економічні і 

соціальні перетворення у суспільстві, а також інертність 

освітньої системи, яка неспроможна своєчасно і адекватно 

пристосовуватися до нових перетворень. 

Нові умови сучасної освіти актуалізували нову проблему 

створення гнучких систем навчання, які мали б змогу адекватно 

реагувати на зазначені зміни не лише в якісному, а й в 

кількісному плані і забезпечувати своєчасну підготовку фахівців 

певного профілю і рівня. Саме до таких навчальних систем і 

відноситься дистанційне навчання. 

На основі аналізу педагогічної літератури з питань 

дистанційного навчання здійснено загальну характеристику 

даного феномена, що дозволило: 

а) визначити дистанційне навчання як організований і 

керований педагогом за допомогою нових педагогічних та 

інформаційних технологій процес, який відбувається в умовах 

часового і просторового роз’єднання суб’єктів навчання; 

б) виділити основні особливості дистанційного виду 

навчання: 

 просторове і тимчасове розділення викладачів і тих, хто 

навчається; 

 опосередкована організація і керування навчанням за 

допомогою нових педагогічних та інформаційних технологій; 

 гнучкі умови навчання для людей, які не змогли або не 

можуть здійснити його звичайним шляхом; 
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 можливість вибору часу, місця, тривалості навчання, 

змісту, форм, методів навчання; 

 можливість постійної інтерактивної взаємодії між 

викладачем і студентом та між студентами; 

 інтеграція з іншими видами навчання; 

Здійснений аналіз сучасних можливостей дистанційного 

навчання у професійній підготовці майбутніх соціальних 

педагогів дозволив зробити висновок, що при умові включення 

засобів дистанційного навчання у традиційний освітній процес 

на практиці реалізується дидактичний принцип індивідуалізації 

навчання, що в свою чергу пов'язаний із розвитком навиків 

самооцінки та самоконтролю, самостійності і самореалізації. 

На сьогоднішній день у кожній європейській країні 

функціонує значна група навчальних закладів, які реалізують 

дистанційні навчальні програми. Методики та програми такого 

навчання використовують нові інформаційні технології, 

включаючи супутникове телебачення, комп’ютерні мережі і т.д. 

Сьогоднішня система навчання на денних відділеннях вузів 

сприяє відпрацюванню, розвитку та якісному поліпшенню 

структурних компонентів самої системи освіти в цілому, але, з 

іншого боку вона розробила чітку альтернативу до глобальних 

структурних змін у суспільстві у вигляді дистанційного 

навчання. Про це свідчить широке впровадження в практику 

дистанційного навчання на традиційних заочних відділеннях 

більшості вузів. 

Принципи відкритого дистанційного навчання студентів 

реалізуються у діяльності міжнародних об’єднань, які спільно 

розробляють методологію та методику такого навчання, хоча і 

діють в рамках своїх освітніх систем. 

Накопичений світовий досвід по організації систем 

дистанційного навчання, що активно поширюється в Україні, 

надає достатньо вагомі підстави для його переробки, 

доповнення, адаптації та практичного застосування. 

Особливої популярності даний вид навчання набуває в 

регіонах, які характеризуються наступними факторами: 
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 значні території ( відстань від місця проживання студентів 
до навчального закладу) 

 нестійке економічне становище; 

 наявність високого рівня незадоволеності попиту на освітні 

послуги. 

Стрімкий ріст популярності дистанційних видів навчання 

визнаний рядом причин, а саме: 

 прагнення отримати освіту у навчальних закладах, які 
досить віддалені від місця проживання; 

 прагнення мінімізувати матеріальні затрати на отримання 
освіти; 

 неможливість відлучення від виробничого чи іншого 

процесів; 

 боротьба вузів за ринок освітніх послуг. 
Таким чином, аналіз системи дистанційного навчання у 

вітчизняній та світовій практиці дозволяє зробити наступні 

висновки: 

1. Дистанційне навчання зайняло досить вагоме місце як у 

вітчизняній, так і світовій системі освіти. 

2. Дистанційне навчання можна розглядати в переліку 

завдань і умов модернізації в системі заочного навчання. Це 

забезпечується : відповідністю змісту вимог Державного 

освітнього стандарту; якістю професійної підготовки; 

задоволенням зростаючих потреб населення в отриманні вищого 

професійного навчання з врахуванням регіональних 

особливостей; економією матеріальних ресурсів вузу та 

особистих коштів студентів; можливістю навчатися на 

віддаленій від вузу території та в зручний для студентів час, а 

також поєднуючи навчання та роботу без відриву від 

виробництва. 
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СОЦІАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ МОЛОДІ З 

ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ 

 
Олійник Галина Михайлівна 

кафедра соціальної роботи Тернопільського національного  

педагогічного університету ім. В. Гнатюка 

 

Соціально-педагогічна робота з молоддю з особливими 

потребами спрямована на забезпечення належної їх підтримки у 

задоволенні особливих потреб, створення сприятливих умов для 

інтеграції у суспільство шляхом нормалізації життєдіяльності 

сім’ї, реконструкції соціокультурного оточення молоді, їхньої 

самоадаптації та активізації процесу комунікації. 

А. Капська виділяє три функції соціально-педагогічної 

діяльності як способу оптимізації процесу соціалізації: 

підвищення рівня соціальної адаптації індивіда чи групи; 

профілактика явищ дезадаптації; соціокультурна реабілітація та 

розвиток молодої людини [1, с. 295]. 

В основі соціально-педагогічної роботи, спрямованої на 

соціальну інтеграцію інвалідів можна виділити такі складові: 

виявлення відносин і контактів інваліда з суспільним оточенням 

(сім’я, школа, однолітки) і використання різноманітних форм та 

методів, що будуть активно впливати на його особистість і 

соціальну інтеграцію в соціумі. 

До основних проблем молодих людей з функціональними 

обмеженнями можна віднести: порушення емоційно-вольової 

сфери, що призводить до обмеження в спілкуванні, переваг 

негативних емоцій та станів, а також обмеження взаємодії з 

суспільством в цілому. 

Особливість вивчення інтеграції молоді з функціональними 

обмеженнями пов'язана з подвійністю об'єкта дослідження 

«особа – суспільство». Науковцями розроблено безліч теорій 

соціалізації. Соціалізацію можна розуміти як інтеграцію 

соціальних норм: соціальні норми стають обов'язковими для 

індивіда з функціональними обмеженнями в тому сенсі, як що 

вони, скоріше встановлюються ним самим для себе, ніж 

нав'язуються йому засобами зовнішньої регуляції і є, таким 
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чином, частиною власної індивідуальності особи. Завдяки цьому 

індивід відчуває внутрішню потребу в пристосуванні до тієї 

норми, що обумовлює його поведінку в соціальному середовищі. 

Інтеграцію можна уявити як сутнісний елемент соціальної 

взаємодії на основі припущення про те, що люди з 

функціональними обмеженнями бажають підвищити ціну свого 

власного самоіміджу, прагнучи схвалення і підвищення статусу 

в очах інших; в цьому випадку індивіди інтегруються в тій мірі, 

в якій вони направляють свої дії відповідно до очікувань інших. 

Дослідження проблем інтеграції, пошук теоретичних і 

методологічних підходів, що дозволяють глибше зрозуміти і 

пояснити процес інтеграції молоді з функціональними 

обмеженнями і його результативність, дозволили висунути і 

обґрунтувати ряд положень, представлених в даній статті. 

У психологічному словнику (Мінск, 1997) поняття інтеграція 

трактується як “… внутрішньогруповий процес – створення 

внутрішньої єдності, згуртованості, що проявляється в 

ідентифікації колективній… об’єктивності в накладанні та 

прийнятті відповідальності за успіхи і невдачі в спільній 

діяльності” [2, с. 194]. 

За своїм змістом інтеграція є процесом соціального 

становлення особистості і дає змогу в подальшому 

соціалізуватися і самоствердитися, він починається з перших 

хвилин життя і здійснюється на всьому його протязі. 

Структура процесу соціального становлення людини була 

запропонована З.І. Файнбургом. В структурі соціалізації 

особистості дослідник виділяє, перш за все, елементи, в 

здійсненні яких переважає цілеспрямованість, визначена, 

відносно висока ступінь планомірності. В якості таких елементів 

З.І. Файнбург розглядає процес виховання та навчання. Окрім 

елементів структури соціалізації особистості, в здійсненні яких 

переважає цілеспрямованість, він виділяє також елементи, в 

функціонуванні яких вона не простежується. До них належать, 

перш за все, умови, в яких здійснюється процес формування 

особистості, тобто: суспільні відносини, які виступають як 
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безособистісний історичний феномен, природні умови, людське 

оточення і т.п. [3, с. 142-161]. 

Інтеграція покликана забезпечити постійне особистісне 

зростання. Інтеграція є успішною, якщо індивід освоює 

необхідні соціальні ролі, засвоює схвалювані даним 

суспільством, соціальною спільністю цінності, соціальні норми, 

стереотипи поведінки. Але це не означає, що вона відбувається 

як поступальна хода вгору. Це складний, суперечливий, 

динамічний процес, який особливо у молоді з функціональними 

обмеженнями супроводжується кризами. Людина не завжди 

може впоратися з кризою інтеграції і подальший розвиток її 

особистості може піти не по висхідній. 

Головна мета соціально-педагогічної допомоги молоді з 

особливими потребами – інтеграція у суспільство. Інтеграція в 

суспільство – це процес поновлення втрачених зв’язків людини з 

суспільством, що забезпечує її включення в основні її сфери 

життєдіяльності: праця, побут, дозвілля [4, с. 335]. 

Залучення молодих людей з функціональними обмеженнями 

до активних процесів соціальної комунікації є ключовим 

аспектом їх соціальної інтеграції та взаємодії, задоволеності 

людини своїм соціальним або особистим статусом. 

Комунікативні бар’єри, які є характерними для цих молодих 

людей, заважають їх доступу до соціально важливої інформації 

та соціальної активності. 

Отже, під соціальною інтеграцією в суспільство молоді з 

функціональними обмеженнями розуміємо процес входження 

особистості в систему суспільних відносин, який породжує 

соціальну взаємодію „інвалід – суспільство” і „суспільство – 

інвалід ” за умови здатності до самостійного або частково 

самостійного виконання основних соціально значущих функцій. 

Підвищенню ефективності інтеграції молодих людей з 

функціональними обмеженнями буде сприяти: розробка і 

реалізація програм, які сприяють розвитку умінь та навичок 

спілкування в різних життєвих ситуаціях; використання 

різноманітних навчальних та ігрових методик, котрі будуть 

спрямовані на формування навичок соціальної взаємодії; 
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впровадження соціокультурних заходів, що сприяють адаптації в 

суспільстві та підготовка й залучення фахівців до роботи з 

молодими людьми з функціональними обмеженнями. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ 

СКЛАДОВОЇ ОСВІТИ 

 
Піхур Ірина Вячеславівна, 

Геделевич Елена Василівна 

кафедра фінансів і кредиту ХІСТ Університету «Україна» 

 

Освіта як підсистема відтворення головної продуктивної 

сили – робочої сили та засіб наукової організації виробничих 

відносин у всі часи була рушійним фактором прогресу. З огляду 

на теоретичну і практично-прикладну значимість раціоналізації 

форм організації суспільного виробництва сьогодні, як ніколи 

раніше, на передній план виступає необхідність аналізу 

соціальної та економічної ролі освіти у відтворювальних 

комплексах як фактора модернізації виробництва, гуманного та 

ефективного засобу організації суспільних відносин, адекватних 

потребам сучасної людини. 

З метою визначення освіти як соціально-економічної 

категорії ми звертаємося до економічної теорії в її історичному і 
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логічному розрізах, до різних шкіл та концепцій, що являють 

собою теоретичне відображення реальних явищ і процесів, до 

загальноприйнятих визначень економіки, науки, освіти та 

соціально-економічних умов їх відтворення. 

Засновники класичної політичної економії вважали освіту 

суспільно-політичним явищем, за допомогою якого можливо 

зберегти громадянський мир і забезпечити контроль над 

приростом населення. Виховання доброзичливості та 

розсудливості належало до функцій держави, тому вона із 

задоволенням підтримувала матеріальні можливості приватних 

шкіл. 

Представниками трудової теорії вартості підкреслюється 

велике значення рівня кваліфікації робочої сили та роль цього 

фактора у підвищенні продуктивності праці. Можливість 

відтворювати вартість робочої сили плюс додаткову вартість у 

товарному виробництві зумовлена специфічною ознакою такого 

товару, як робоча сила, його здатністю до створення вартості, 

більшої за власну. Вартість товару робочої сили, як і будь-якого 

іншого, визначається суспільно необхідним часом для 

відтворення робочої сили. Тобто це – кошти, необхідні для 

утримання сім’ї і соціально-культурного розвитку, а також 

кошти на загальну і професійну освіту. 

Вплив соціально-економічних обставин на сутність освіти, 

доведений представниками трудової теорії вартості, дає змогу 

організаторам освіти усвідомити, що власники капіталу, 

керуючись прагненням якнайшвидше отримати прибуток, 

можуть зводити рівень освіти до певного невисокого ступеня, 

зумовленого лише потребами конкретного виробництва, та 

мінімально зменшувати витрати на набуття кваліфікації. Отже, 

при чіткому уявленні про необхідність загальної та спеціальної 

підготовки робочої сили маємо наукове підґрунтя для 

відстоювання концепції безкоштовної загальної освіти та 

створення централізованих державних фондів для забезпечення 

фінансування витрат на освіту і виховання гармонійно 

розвиненої особистості. 



 

 230 

Економічну сутність освіти у нових соціально-економічних 

умовах відзначають і представники неокласичної школи 

економічної теорії, зокрема автори теорії “людського капіталу” 

Г. Беккер, М. Блауг, Е. Кон і Т. Шульц. Підкреслюючи 

переважне значення особистого фактора виробництва у нових 

науково-технічних, економічних та соціальних умовах, 

економічну сутність освіти вони вбачають у визначенні терміну 

“людський капітал”, який формується за рахунок інвестицій у 

людину. Серед цих вкладень можна назвати освіту, підготовку 

на виробництві, витрати на охорону здоров’я, міграцію та 

пошуки інформації за цінами та доходами. 

У дослідженнях Е. Долана і Д. Ліндсея наводиться 

визначення “людського капіталу” як носія певних розумових 

здібностей, одержаних завдяки формальному навчанню, освіті 

або практичному досвіду. 

В економічній теорії І. Фішера під капіталом розуміється все 

те, що здатне приносити людині доходи. До поняття “людський 

капітал” він відносить не тільки знання і вміння, не тільки 

здатність до праці, але й фізичні, психологічні, культурні 

властивості і здібності людини, тобто “людським капіталом” у 

даній структурі є втілений в людину речовий (фізичний) та 

неречовий (знання) капітал. 

Незважаючи на чималі розбіжності у визначеннях 

“людського капіталу”, треба відзначити, що їх поява має 

об’єктивні передумови і це, в свою чергу, виправдовує місце та 

значення цього поняття у структурі економічної теорії 

сьогодення. 

Визначення суті освіти як фактора розширеного відтворення 

робочої сили є проблемою економічної теорії, тому що вона 

перш за все є системою відтворення суспільної форми 

функціонування людини, системою відносин, що попереджає 

протиріччя за допомогою наукового аналізу та обґрунтованих 

висновків. Зв’язок освіти з економікою країни відбувається 

завдяки взаємному задоволенню потреб у матеріальних, 

фінансових та виробничих ресурсах. Процес відтворення 

робочої сили виступає визначальним щодо репродукування 
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засобів виробництва і від кінцевого результату цього процесу – 

якості підготовки та рівня освіченості робочої сили – залежить 

кінцевий результат всього суспільного виробництва, сукупного 

суспільного продукту і національного доходу. В свою чергу, 

процес освіти визначається умовами матеріального виробництва, 

мета якого обумовлює завдання освіти та економічні можливості 

її розвитку. Національний дохід, який створюється у 

матеріальній сфері виробництва, є фінансовим джерелом 

функціонування системи освіти. 

Стрімкий розвиток науки і техніки сьогодні докорінно 

змінює речове середовище сучасного світу і висуває високі 

вимоги до сукупної робочої сили та системи її підготовки. Для 

сьогоднішнього етапу розвитку промислово розвинутих країн 

характерним є постійний підйом рівня освіти населення і 

зростаючі темпи розвитку науки та техніки. Під впливом 

останніх змінюється структура сучасного виробництва, 

перетворюються матеріальні умови життя. 

 

 

 

 

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У 
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ІНТЕГРОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Петерчук Федір Тарасович 

кандидат медичних наук, 

кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації  

ХІСТ Університету «Україна» 

 

В останні десятиліття світова наука зарахувала проблему 

здоров`я в широкому розумінні до кола глобальних проблем, 

вирішення яких обумовлює не тільки кількісні та якісні 

характеристики майбутнього розвитку людства, а й навіть сам 

факт його подальшого існування як біологічного виду. Сьогодні 

проблема загрози здоров`ю розглядається світовою спільнотою 

як сьома додаткова до шести раніш визначених загроз 
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планетарного масштабу (загроза світової війни, екологічні 

катаклізми, контрасти в економічних рівнях країн планети, 

демографічна загроза, нестача ресурсів планети, наслідки 

науково-технічної революції науко- і техногенного походження). 

У зв`язку з цим науковці вживають таке визначення, як 

антропологічна катастрофа. Сутність цього явища пов`язана з 

тим біологічним законом, що кожен біологічний вид вимирає, 

якщо змінюються умови існування, до яких він був 

пристосований тисячоліттями в ході еволюції. Склалося так, що 

до початку ХХ століття умови існування людства формувало 

переважно природне середовище. Саме до цих умов організм 

людини і пристосувався біологічно, протягом попереднього 

еволюційного періоду. Але з того часу, як людина охопила 

своєю діяльністю всю планету (ХХ століття), вона почала 

істотно змінювати природу, тобто ті умови існування, до яких 

була пристосована в своєму історико-біологічному розвитку. 

Про масштабність змін природних умов в останній чверті 

століття свідчать об`єктивні дослідження. Загальновідомі дані 

про підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері, 

загрозливі розміри озонових дірок, надзвичайно підвищене 

радіовипромінювання, руйнацію ґрунтів, забруднення води і 

повітря. Через зміни природного навколишнього середовища 

повністю зникають деякі види флори і фауни. 

Поняття формування здорового способу життя. Світовою 

спільнотою ФЗСЖ визначається як процес застосування зусиль 

для сприяння поліпшенню здоров`я і благополуччя взагалі, 

зокрема ефективній політиці, розробці доцільних програм, 

наданню відповідних послуг, які можуть підтримати та 

поліпшити наявні рівні здоров`я, дати людям змогу посилити 

контроль над власним здоров`ям і покращити його. ФЗСЖ 

ґрунтується на певних ідеологічних засадах. По-перше, це ідея 

пріоритету цінності здоров`я в світоглядній системі цінностей 

людини, по-друге, сприйняття здоров`я не тільки як стану 

відсутності захворювання або фізичних вад, а дещо ширше – як 

стану повного благополуччя. По-третє, це ідея цілісного 

розуміння здоров`я як феномена, що невід`ємно поєднує його 
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чотири сфери – фізичну, психічну, соціальну і духовну. Крім 

того, це ідея так званого перерозподілу відповідальності. 

Мається на увазі, що контроль способу життя повинен 

здійснюватись і державою, і громадою (суспільством), і самою 

людиною. Людина сама себе наділяє певною відповідальністю 

щодо контролю власного життя, бере на себе особисту 

відповідальність за дії, рішення, їх наслідки. Так само і громада 

переймається деякою часткою відповідальності за здоров’я своїх 

членів. Тобто, держава делегує частину своєї влади громаді і 

окремій людині. Відповідно, ця ідея передбачає і спрямування 

певної частини ресурсів і прав контролю від держави до громад і 

окремих осіб. Також, і певна частка відповідальності за здоров’я 

припадає на саму людину і громаду, де вона перебуває, хоча 

головну відповідальність за здоров`я суспільства несе держава. 

Отже, ідеологічні засади формування здорового способу 

життя (ФЗСЖ) демонструють суттєву відмінність на 

міжнародному рівні прийнятого сучасного підходу від 

традиційно звичного для українського суспільства. Ці 

ідеологічні засади ФЗСЖ визначають ідеї пропагування, в 

основному проголошені Оттавською Хартією: 

– ФЗСЖ стосується не тільки офіційно спеціалізованих 

структур охорони здоров`я або надання послуг ЗСЖ, а виходить 

далеко поза їх межі, порушуючи проблеми загального 

добробуту;  

– здоров`я – головний ресурс для громадського і особистого 

соціального та економічного розвитку, важливий вимір якості 

життя, показник конкурентоспроможності людини; 

– політичні, економічні, суспільні, культурні, поведінкові та 

біологічні умови існування – усі вони можуть або сприяти 

здоров`ю, або шкодити йому. Зробити ці умови сприятливими 

можливо, вживаючи заходів щодо ФЗСЖ; 

– застосування ідеології ФЗСЖ саме по собі ще не є 

запорукою позитивних змін, тому що люди неспроможні досягти 

свого найповнішого потенціалу здоров`я, якщо не в змозі 

контролювати всі чинники, що визначають їхнє здоров`я. Тому 
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політика ФЗСЖ повинна визначати напрями діяльності, де 

потрібен контроль реальної ситуації; 

– заходи ФЗСЖ повинні бути спрямовані на зменшення 

відмінностей у наявному стані здоров`я і забезпечення людям 

рівних можливостей і ресурсів для досягнення свого 

найповнішого потенціалу здоров`я. 

Першим і найважливішим принципом ФЗСЖ є партнерство. 

Мається на увазі, що передумови і перспективи доброго здоров’я 

не можна забезпечити тільки зусиллями спеціалізованих 

структур. ФЗСЖ потребує скоординованої діяльності всіх 

зацікавлених сторін: урядів, секторів охорони здоров`я та інших 

суспільних і економічних секторів, недержавних організацій, 

місцевої влади, промисловості та засобів масової комунікації.  

Ще один принцип ФЗСЖ – пристосування. Мається на увазі 

необхідність максимального пристосування діяльності з ФЗСЖ 

(програм, заходів, ініціатив) до місцевих умов її реалізації, тобто 

до потреб і можливостей окремих груп людей, громад, 

організацій, регіонів, країн, враховуючи особливості їх 

суспільного, економічного і культурного устрою. 

Ціль ФЗСЖ – сприяти досягненню здоров`я в широкому 

розумінні благополуччя і здоров`я для всіх, на всіх рівнях, у всіх 

сферах, з усіма детермінантами (передумовами). Основний 

механізм ФЗСЖ полягає в тому, що ФЗСЖ наділяє окремі особи 

(групи людей, громади) здатністю позитивно впливати на 

проблеми здоров`я. Створення засобами ФЗСЖ того розуміння, 

що тільки самим особам (групам, громадам) в першу чергу, а не 

державі чи спеціальним інституціям належить право вибору 

поведінки (право ініціатив, рішень, дій), суттєво підвищує 

контроль власної життєдіяльності і, відповідно, збільшує 

потенції позитивних впливів на проблеми здоров`я. 

1. Проблема здоров’я в широкому його розумінні як в 

особистому, так й у суспільному вимірі набула в наш час 

загальнопланетарного значення і розглядається як така, що 

становить небезпеку подальшому розвитку людства. 
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2. Відвернути імовірну небезпеку можливо шляхом 

формування здорового способу життя осіб, громад, країн, світу в 

цілому. 

3. Формування здорового способу життя – складний, 

багатогранний процес, що потребує спільних зусиль якомога 

більшої кількості людей, різних організацій, і передовсім - 

відповідної державної політики. Одночасно формування 

здорового способу життя є науково-практичною дисципліною зі 

своєю теорією, методологією, методикою і засобами. 

4. Знання і практичні навички з формування здорового 

способу життя мають бути якомога ширше розповсюджені в 

суспільстві, ними потрібно керуватися при розробці і прийнятті 

управлінських рішень на всіх рівнях усіх гілок влади, усіх 

галузей державного сектора. Потрібно також всіма засобами 

впливати на приватний сектор і громадські організації у 

напрямку моніторингу, контролю, сприяння і спрямування 

діяльності на користь здоров`я населення. 

 

 

 

 

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
Поліщук Віра Аркадіївна 

доктор педагогічних наук, професор, 

кафедра соціальної роботи Тернопільського національного  

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

 

Аналіз здобутків вітчизняного досвіду професійної 

підготовки соціальних працівників, а також прогресивних ідей 

зарубіжного досвіду дає підстави для висновку, що систему їх 

професійної підготовки доцільно базувати на таких 

загальновизнаних підходах: 

опора у процесі професійної підготовки на етику, ідеали, 

цінності соціальної роботи;  



 

 236 

наявність системи вимог до претендентів навчатися 

соціальній роботі; 

прагнення будувати процес професійного навчання у 

контексті неперервної освіти;  

підготовка майбутніх соціальних працівників до роботи з 

особистістю і в особистісно-зорієнтованому контексті. 

Для означення змін, нововведень, перетворень у системі 

підготовки фахівців соціальної сфери, зазвичай, 

використовуються терміни “модернізація”, “реформування”, 

“розвиток”, “модифікація”, “трансформація” тощо. Якщо 

говорити про модернізацію соціальної освіти в нашій країні в 

цілому, то в першу чергу варто відмітити процес розширення 

сфер впливу соціальної роботи та переосмислення професійного 

статусу соціальних працівників та прагнення модернізації їх 

професійної підготовки відповідно до європейських вимог і 

стандартів. 

У світовій практиці модернізація системи соціальної освіти 

здійснюється у таких напрямах: – упровадження процедури 

визначення професійної придатності; – визнання доцільності 

здійснення професійної підготовки соціальних працівників у 

контексті неперервної освіти; – постійне розширення 

спеціальностей і спеціалізації фахівців соціальної сфери; – 

упровадження процедури “визнання професійної 

компетентності” стосовно працюючих соціальних працівників; – 

розвиток вищої професійної освіти в галузі соціальної роботи у 

контексті положень Болонської декларації; – посилення 

партнерської взаємодії між навчальними закладами і 

соціальними установами;– розвиток міжнародної співпраці у 

контексті інтеграційних процесів. 

Для соціальної освіти нашої країни новою є ідея 

упровадження процедури “визнання професійної 

компетентності”, яка передбачає можливість підтвердження 

фахівцем своїх професійних компетенцій на основі наявного 

професійного досвіду. Ідея упровадження процедури “визнання 

професійної компетентності”, безсумнівно, відповідає інтересам 

нашої країни тому що вона направлена на підвищення 
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соціального статусу фахівців. Адже значна кількість практиків 

соціальної сфери не мають спеціальної професійної освіти. 

Завдяки цій ідеї вони отримують реальну можливість одержати 

відповідний диплом чи свідоцтво, довівши свою професійну 

компетентність. 

Важливим напрямом модернізації соціальної освіти є 

реформування програм професійної підготовки з різних 

спеціальностей у галузі соціальної роботи. Освітньо-професійна 

програма підготовки соціальних працівників включає 

професійну, змістову та сертифікаційну компоненти. У 

професійній компоненті вказані сфери професійної діяльності, 

функції та компетенції даного фахівця. Змістова компонента 

включає перелік навчальних блоків підготовки за конкретною 

спеціальністю, розкриває їх зміст, форми і методи підготовки. 

Сертифікаційна компонента містить перелік випускних іспитів, 

розкриває їх зміст та цілі. Подібне структурування дозволяє 

виділити ті компетенції фахівця соціальної сфери, що 

відповідають новим вимогам соціальної діяльності; 

модернізувати та персоналізувати курс підготовки шляхом 

посилення індивідуального підходу до кожного студента; 

підвищити їх конкурентоспроможність на ринку праці. 

Важливим напрямом модернізації системи соціальної освіти 

є посилення партнерської взаємодії між навчальними закладами 

і соціальними установами, між закладами освіти у сфері вищої і 

закладами післядипломної соціальної освіти та підвищення рівня 

наукових досліджень у галузі соціальної роботи. 

Реформування сучасної соціальної освіти в Україні доцільно 

здійснювати у контексті: – упровадження варіативного підходу 

до здійснення соціальних працівників, що проявляється у 

переліку спеціальностей, спеціалізації, програм, структури, 

логіки і технологій професійної підготовки; – міжнародної 

інтеграції; – індивідуалізації навчання; – співпраці вищих 

навчальних закладів з соціальними установами; – 

міждисциплінарного характеру змісту освіти; – сучасних 

досягнень у сфері практичної діяльності; – упровадження 

інноваційних технологій навчання; – підготовки майбутніх 
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фахівців до роботи в полікультурному просторі;– до здійснення 

діяльності превентивного характеру. 

 

 

 

 

ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-СПРЯМОВАНОЇ 

ПІДГОТОВКИ НА ФОРМУВАННЯ ФАХІВЦЯ З НАПРЯМУ 

ПІДГОТОВКИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 
Сидорченко Катерина Миколаївна 

кафедра здоров’я людини і фізичної реабілітації  

ХІСТ Університету «Україна» 

 

Дослідженнями вчених встановлено, що близько 20–30% 

дітей і студентів перших курсів вузів, мають ті чи інші вади 

стану здоров'я; серед випускників шкіл вже близько 80% юнаків 

і дівчат не можна назвати абсолютно здоровими. Аналіз 

структури захворюваності школярів переконливо свідчить про 

те, що в процесі шкільного навчання зростає кількість учнів із 

захворюваннями дихальної, серцево-судинної систем, системи 

травлення, більш частими є порушення постави, все більше дітей 

страждають нервово-психічними розладами, захворюваннями 

зорового аналізатора. 

Серед об'єктивних і суб'єктивних причин різкого зниження 

рівня здоров’я студентської молоді є глибока соціально-

економічна криза, глобальні економічні проблеми, слабка 

матеріально-технічна база, недосконала структура системи 

охорони здоров’я, відставання наявної в країні системи 

принципів, методів і способів охорони та зміцнення здоров’я від 

вимог сьогодення, розбіжність систем знань, якими оперує 

національна освіта, і реалій того, що ми маємо сьогодні 

внаслідок бурхливих соціально-економічних змін. Іншими 

важливими причинами такого стану є санітарно-гігієнічне 

невігластво значної частини студентства, відсутність у багатьох 

з них пріоритету здоров’я та мотивації вести здоровий спосіб 

життя, як провідного чинника збереження й зміцнення здоров’я. 
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Основними об’єктивними причинами зниження рівня 

здоров’я студентів є труднощі, пов’язані з нестачею якісного 

навчального обладнання, відсутність оптимального повітряно-

теплового і світлового режимів, порушення гігієнічних умов при 

складанні розкладу занять, розумові і фізичні перевантаження 

тощо. Разом з тим більшість причин, які призводять до 

порушень здоров’я студентів у ВНЗ носять не об’єктивний, а 

суб’єктивний характер – неправильні дії батьків та викладачів і 

перш за все їхня бездіяльність щодо збереження та зміцнення 

здоров’я юнаків та дівчат. 

Фахівець здоров’я людини має вміти прискорювати процес 

відновлення та пропагувати здоровий спосіб життя. Правильне 

проведення занять адаптивного фізичного виховання та ЛФК 

дозволяють це зробити. 

Основою здорового способу життя, ефективної 

профілактики різних захворювань є особиста гігієна – комплекс 

заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я. 

Фахівець здоров’я людини, на відміну від вчителя фізичної 

культури, несе більшу відповідальність за здоров’я людини та 

обов’язок перед суспільством, так як має на меті не підтримання 

організму на належному рівні, а його лікування засобами 

фізичного виховання. А тому він повинен досконало знати 

принципи, засоби та методи фізичного виховання та вміти їх 

застосовувати на практиці; проводити на високому 

професійному рівні заняття фізичного виховання. Часто 

фахівцям здоров’я людини не вистачає теоретичних і 

практичних знань, вмінь та навичок з фізичного виховання. 

Дисципліна „Адаптивне фізичне виховання” є надзвичайно 

важливою у процесі підготовки фахівця здоров’я людини. Вона 

має складатися не тільки з теоретичних основ та аудиторних 

годин, а й практичних занять у спортивному залі та залі ЛФК. 

Фахівець здоров’я людини повинен методично правильно 

проводити заняття з адаптивного фізичного виховання та 

лікувальної фізичної культури, застосовуючи різноманітні 

методики провідних спеціалістів. Він має вміти проводити 

заняття з людьми різних вікових груп (дошкільнятами, 
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школярами, студентами, людьми дорослого та похилого віку) та 

людьми з різними рівнями здоров’я та різними групами 

захворювань (з обмеженими функціями, вадами опорно-

рухового апарату, внутрішніх органів ті систем, зору, нервової 

системи та психічними розладами, тощо). Фахівець має чітко 

знати структуру заняття та дотримуватись її. 

Необхідно, щоб студенти проходили активну практику у 

школах та проводили заняття з адаптивного фізичного 

виховання та лікувальної фізичної культури. 

Вони мають вміти: складати різні види планів проведення 

уроків (календарний, поурочний графічний та текстовий план, 

план-конспект уроку); підбирати комплекси вправ для людей з 

різними вадами (хворобами); організовувати позаурочні форми 

занять фізичними вправами (у режимі дня, позакласні, 

позашкільні). 

Фахівець повинен чітко знати, які фізичні вправи 

забороняються при тих чи інших хворобах, а які позитивно 

впливають на організм. 

Використання засобів загартовування та масажу допоможуть 

у досягненні мети фахівця – реабілітації хворого. А тому знання 

та практичні вміння з вказаних засобів фізичного виховання 

мають бути глибокими та достатніми. 

Поглибленні теоретичні знання та практика з фізичного 

виховання допоможуть фахівцям прискорити терміни та 

підвищити якість реабілітації, а також стати 

висококваліфікованими та корисними суспільству фахівцями. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУТНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНІХ  

СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 

 
Хмуринська Тетяна Олександрівна 

аспірантура Тернопільського національного педагогічного  

університету ім. В. Гнатюка 

 

У зв’язку з постійними економічними та політичними 

перетвореннями у житті суспільства виникають різні соціальні 

негаразди. Саме тому значення соціально-професійної діяльності 

зростає, а відповідно і вимоги до професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів підвищуються. На нашу думку 

досягнення майбутнім соціальним педагогом соціальної зрілості 

може стати одним із критерієм успішного виконання 

професійних обов’язків спеціалістом соціальної сфери. 

Формування соціальної зрілості особистості розкривається 

через призму змісту двох взаємообумовлених процесів – 

становлення і розвиток. Суттєвим моментом у питанні про 

становлення соціальної зрілості соціального педагога є ціннісні 

орієнтації його особистості. Сутність проблеми побудови 

ціннісно-нормативної моделі становлення соціальної зрілості 

зводиться до того, щоб виділити ту властивість системи 

«особистість середовище», котра є системотвірною. Тоді в 

структурі соціальної зрілості найбільш важливими для 

соціального педагога є соціальна позиція, соціальне 

самовизначення, соціальна активність, соціальна 

відповідальність та соціальні установки. 

Самореалізація – це один із провідних критеріїв розвитку 

соціальної зрілості майбутнього соціального педагога. 

Самореалізація соціального педагога – це не одномоментний акт, 

а процес, який стимулює розвиток особистості на всьому її 

життєвому шляху.  

Свідченням того, що особистість досягла періоду соціальної 

зрілості й включилася в суспільні відносини, як цілісна 

саморегульована система, може бути наявність в особистості 

соціальної відповідальності, як усвідомленої необхідності своєї 
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поведінки. Соціальна відповідальність студента - це якісна 

характеристика розвитку його особистості, яка передбачає 

зіставлення своїх дій та вчинків із вимогами середовища 

життєдіяльності. Дослідження проблем відповідальності 

проводили Л. Грядунова, С. Дмитрієв, С. Куликівський, 

К. Муздибаєв, М. Сметанський та інші. 

Неоднозначно у науковій літературі визначаються критерії 

соціальної зрілості. Але практично усі дослідники цієї проблеми 

вважають, що суть критеріїв соціальної зрілості зводиться до 

врахування відновлення докладених особистістю зусиль. Більш 

широко, з урахуванням фактору соціальної відповідальності, 

підходила до визначення критеріїв соціальної зрілості особистості 

Н. Корицька, яка вважає, що соціальна зрілість свідчить про 

досягнення людиною такого рівня інтелектуального, емоційного, 

та вольового розвитку, коли вона усвідомлює своє місце в житті 

суспільства та відповідальність не лише за свої дії, але й за 

вчинки інших [1]. Це підкреслює також і С.  Іконнікова, 

вважаючи, що зрілість особистості  визначається ступенем 

залучення особистості до розв'язання таких завдань, які 

вимагають відповідальної поведінки [2]. 

Науковець В. Радул соціальну зрілість трактує, як той стан, 

що розкриває стан сформованості особистості через призму 

певного соціального середовища. В її зміст він включає активну 

життєву позицію та досягнення єдності виховання та 

самовиховання і прагнення самої особистості до якомога 

скорішого досягнення соціальної зрілості. Моделлю соціальної 

зрілості, на його думку, є взаємозв'язок самореалізації та 

соціальної відповідальності. Проявляється соціальна зрілість у 

соціальній активності, соціальному самовизначенні, соціальній 

відповідальності [3]. 

Виходячи з того, що соціальна зрілість особистості 

обов’язково включає активну життєву позицію особистості і 

досягається у неперервній єдності виховання та самовиховання, 

в активному, постійному прагненні самої особистості до 

швидкого досягнення соціальної зрілості, в її потребі до 

саморозвитку. В пошуках структурних компонентів соціальної 
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зрілості соціальних педагогів ми вважаємо, що взаємозв’язок 

соціальної відповідальності, соціальної активності, 

самопізнання, соціального самовизначення і самореалізації 

особистості є вихідним пунктом процесу її становлення. 

Аналіз наукової літератури показав, що соціальна зрілість 

розглядалася лише через призму однієї з її критеріальних 

характеристик – самовизначення, активності й відповідальності. 

При вивченні соціальної зрілості особистості використовуємо 

підхід М. Лебедик [3]. Він запропонував розглядати соціальну 

зрілість особистості як систему взаємозв’язку певних виявів у 

сфері праці, спілкування і пізнання соціального самовизначення, 

соціальної активності й соціальної відповідальності майбутніх 

соціальних педагогів. Ця теоретична модель знаходить 

підтвердження в результатах дослідження філософів, соціологів 

і психологів, які вивчали соціальне самовизначення, соціальну 

активність та соціальну відповідальність особистості молоді, яка 

навчається та працює. 

Отже, проаналізувавши наукову літературу, ми можемо 

сказати, що невід’ємними компонентами соціальної зрілості 

майбутніх соціальних педагогів є: соціальна зрілість, соціальна 

відповідальність, соціальна самореалізація та самовизначення. 

Характеристиками соціальної зрілості також є: ціннісні 

орієнтації, моральні та емоційно-вольові якості особистості і т.д. 

Завданням вищих навчальних закладів  полягає у створенні умов 

для ефективного формування соціальної зрілості у майбутніх 

соціальних педагогів. 
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СЕКЦІЯ V. Особливості формування особистості 
дітей, підлітків та молоді з особливими потребами 
в закладах освіти інклюзивної орієнтації 
 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ПОТРЕБАМИ ТА ЇХ БАР’ЄРИ 

 
Білоус Алла Михайлівна 

кафедра правознавства ХІСТ Університету «Україна» 

 

Людина не може жити, працювати, задовольняти свої 

матеріальні та духовні потреби не спілкуючись з іншими 

людьми. Історично і в процесі індивідуального розвитку 

спілкування є необхідною умовою існування людини, одним із 

найважливіших чинників її соціального розвитку. Будучи 

суттєвою стороною будь-якого різновиду людської діяльності, 

спілкування відображає об’єктивну потребу людей в об’єднанні, 

співробітництві один із одним, а також є умовою розвитку 

самобутності, цілісності, індивідуальності особистості. 

Бар'єри спілкування – перешкоди, що спричиняють опір 

партнера впливові співрозмовника. 

Вони виникають непомітно, і спершу вчитель може не 

усвідомлювати їх. Але примирення з ними формує негативний 

стиль спілкування. Серед чинників, що впливають на 

особливості взаємодії між учителем і учнем з особливими 

потребами, велике значення мають соціальний, психологічний, 

фізичний і смисловий (когнітивний). Відповідно до цього 

розрізняють бар'єри у спілкуванні. 

Соціальний бар'єр зумовлений переважанням рольової 

позиції вчителя в системі педагогічної взаємодії. Учитель 

навмисно демонструє свою перевагу над учнем і свій соціальний 

статус. Нейтралізують його прагнення не протиставляти себе 

учням, а підносити їх до свого рівня, не нав'язувати свої позиції, 

а радити. 
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Фізичний бар'єр пов'язаний з організацією фізичного 

простору під час взаємодії. Неправильно організований простір 

призводить до ізольованості вчителя, який неначе віддаляє себе 

від учнів, намагаючись сховатися за стіл, стілець тощо. 

Усувають такий бар'єр, скорочуючи дистанцію, відкритістю у 

спілкуванні. 

Смисловий бар'єр пов'язаний з неадаптованим до рівня 

сприйняття школярів мовленням учителя, яке занадто насичене 

незрозумілими словами, науковими термінами, які він 

використовує без коментарів. Це є причиною зниження їх 

інтересу до матеріалу, утворює дистанцію у взаємодії. Він стає 

непомітним за уважного ставлення до свого мовлення, ретельної 

підготовки до уроку. 

Естетичний бар'єр зумовлений неприйняттям 

співрозмовником зовнішнього вигляду, особливостей міміки. 

Усувають шляхом самоконтролю поведінки. 

Емоційний бар'єр з'являється за невідповідності настрою, 

негативних емоцій, що деформують сприймання. Долають його 

за допомогою усмішки, чуйного ставлення до співрозмовника. 

Психологічний бар'єр виявляється як негативна установка, 

сформована на підставі попереднього досвіду, неспівпадіння 

інтересів партнерів комунікації тощо. Усувають шляхом 

переорієнтації уваги з особистості на роботу, оптимістичним 

прогнозуванням подальшої діяльності. 

За умов людської комунікації можуть виникати специфічні 

комунікативні бар’єри, пов’язані з уразливими місцями в будь-

якому каналі комунікації або з помилками у кодуванні чи 

декодуванні. Вони мають соціальний або психологічний 

характер. З одного боку, такі бар’єри можуть виникати через 

відсутність єдиного розуміння ситуації спілкування, 

зумовленого не просто різною «мовою», якою говорять 

учасники комунікативного процесу, а відмінностями глибшого 

плану. Це можуть бути соціальні, політичні, релігійні, 

професійні відмінності, які не тільки призводять до різної 

інтерпретації одних і тих самих понять, а й взагалі до різного 

світосприймання, світорозуміння. 
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Такі бар’єри породжені об’єктивними соціальними 

причинами, приналежністю партнерів до різних соціальних груп. 

Комунікація в цьому випадку демонструє тільки те, що вона є 

стороною спілкування. Звичайно, процес комунікації 

здійснюється і за наявності таких бар’єрів. Але вся ситуація 

комунікативного акту значно ускладнюється за цих обставин. 

На мою думку, бар’єри під час комунікації можуть мати 

виражений психологічний характер: вони виникають або 

внаслідок індивідуальних психологічних особливостей тих, хто 

спілкується або через якість особливих психологічних відносин, 

що склалися між партнерами. У ході комунікації відбувається не 

тільки передача інформації, а й соціальна орієнтація учасників. 

На думку Б.Ф.Поршнєва, поширення інформації в суспільстві 

відбувається через своєрідний «фільтр» довіри чи недовіри. Цей 

фільтр діє так, що абсолютно істинна інформація може стати 

неприйнятною, а хибна – прийнятною. Психологічно важливо 

з’ясувати, за яких обставин той чи інший канал інформації може 

бути блокований цим фільтром. Адже існують різні засоби, які 

допомагають прийняттю інформації, послабленню чи 

підсиленню дії фільтрів. 

Отже, сукупність таких засобів називається фасцинацією. 

Фасцинація є спеціально організованими засобами впливу для 

зменшення втрат семантично значущої інформації під час її 

сприймання реципієнтами, за рахунок чого підвищується довіра 

до неї та можливості її впливу на поведінку. Засоби фасцинації 

відіграють роль підсилювача семантично значущої інформації, 

створюючи їй додаткове «тло», яке частково долає фільтр 

недовіри. 
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ЦІННІСНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ЯК ФУНКЦІЯ 

Я-КОНЦЕПЦІЇ 

 
Болкун Тетяна Анатоліївна 

кафедра соціальної роботи ХІСТ Університету «Україна» 

 

Головним, репрезентантом внутрішнього світу особистості є 

її самосвідомість – “протилежне усвідомленню зовнішнього 

світу переживання єдності та специфічності “Я” як автономної 

(окремої) сутності, що наділена думками, почуттями, 

бажаннями, здатністю до дії” [1]. Самосвідомість поєднує 

численні образи самого себе в узагальнений образ себе-в-бутті. 

В основі самосвідомості лежить здатність людини відрізняти 

себе від своєї власної життєдіяльності. У психологічній 

літературі нерідко говориться про самосвідомість як про вищий 

рівень розвитку свідомості. Але й свідомість неможлива без 

ставлення до себе як до суб’єкта суспільно значущої діяльності, 

в процесі якої людина змінює себе. Тому самосвідомість є не 

тільки результатом, але одночасно й передумовою розвитку 

свідомості. 

Самосвідомість є основою розумової активності і 

самостійності особистості. Таким чином, в загальній структурі 

особистості самосвідомість виступає як складна інтегративна 

властивість її психологічної діяльності, основа цілепокладання. 

Вона, з одного боку, фіксує підсумок психічного розвитку 

особистості, а з іншого – в якості внутрішнього регулятора 

поведінки самосвідомість впливає на подальший розвиток 

особистості, оскільки є необхідною умовою цього процесу, 

встановлюючи рівновагу між зовнішніми впливами на 

особистість і внутрішнім її станом та поведінкою. 

Дослідженням проблем самосвідомості займались багато 

вчених, серед яких Г.С. Абрамова, М.Д. Белей, Р. Бернс, І.Д. Бех, 

М.Й. Боришевський, Е. Еріксон, О.Є. Гуменюк, В. Джемс, 

З.С. Карпенко, І.С. Кон, Ж. Лакан, К. Роджерс, С.Л. Рубінштейн, 

В.В. Столін, П.Р. Чамата, І.І. Чеснокова, В.А. Ядов та ін.  

Зараз у психології частіше вживається поняття “Я-

концепція”, якому деколи надають дещо іншого значення, ніж 
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поняттю “самосвідомість”. Я-концепція – це “відносно стійка, в 

більшій чи меншій мірі усвідомлена, неповторна система 

уявлень індивіда про самого себе, на основі якої він будує 

взаємодію з іншими людьми і відноситься до себе” [1] або 

“теорія самого себе” [2]. Я-концепція виступає як цілісний, 

динамічний образ власного Я, що має наступні складові:  

усвідомлення своїх властивостей; 

самооцінку;  

суб’єктивне сприйняття особистістю чинників, які 

впливають на неї.  

Отже, Я-концепцію можна розглядати як установку 

особистості щодо себе самої. У зв’язку з цим її слід аналізувати 

в контексті трьох компонентів:  

1) когнітивного компоненту – образ своїх властивостей, 

здібностей, зовнішності, соціальної значущості тощо;  

2) емоційного – самоповага, самолюбство, 

самокритичність тощо; 

3) оцінно-вольового – прагнення підвищити свою 

самооцінку, завойовувати повагу, престиж тощо. 

Відомо, що Я-концепція (за Р.Бернсом) здійснює такі 

функції в житті людини:  

сприяє досягненню внутрішньої гармонії; 

визначає спосіб інтерпретації ментального досвіду, тобто 

засоби і механізми розуміння того, що людина знає, вміє, 

планує; 

є джерелом очікування, тобто уявлення про те, що повинно 

відбутись з людиною. 

У зв’язку з цим особливу зацікавленість  викликає концепція 

В.В.Століна, яка базується на принципі багаторівневості 

самосвідомості [3]. Основним критерієм її структурування є 

рівень активності людини, в рамках якої  і проявляється 

самосвідомість. У змісті Я-образу виділяються дві важливі 

складові:  

знання про ті загальні властивості, які об’єднують індивіда з 

іншими людьми – система самоідентичності; 
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знання, що виділяють “Я” суб’єкта у порівнянні з іншими 

людьми – диференціююча змінна Я-концепції. Вона дозволяє 

людині відчути власну унікальність та неповторність. 

Розглядаючи Я-концепцію як установку  людини, що 

спрямована на саму особистість, Р.Бернс виділяє в ній різні 

ракурси та модальності. Найголовнішими з них є реальне Я, 

дзеркальне Я та ідеальне Я. Виділяють також тілесне Я, 

актуальне Я, фантастичне Я, уявлюване Я, центр Я та інші [1].  

Т.В. Снєгірьова відзначає зв’язок вищевказаних 

модальностей Я з уявленнями особистості про власне Я в 

минулому, теперішньому та майбутньому, а також з 

особливостями самовизначення в юнацькому віці,  виділяючи 

шість типів ціннісної структури Я [4]:  

1. Усі три “Я” (минуле, теперішнє та майбутнє) пов’язані 

між собою, а тому в однаковій мірі відповідають ідеальному Я. 

В цьому випадку спостерігається суб’єктивна гармонійність 

уявлень про себе. 

2. Актуальне Я більше тяжіє до майбутнього, ніж до 

минулого Я. Ставлення до останнього критичне, оскільки воно 

уявляється надто віддаленим. Я-теперішнє виступає як новий 

рівень особистісного самовизначення. 

3. Я-майбутнє відірване від теперішнього. Ці три “Я” 

сприймаються як абсолютно різні. З ідеальним Я узгоджується 

лише Я-майбутнє. 

4. Ідеальне Я не входить ні до актуального, ні до 

майбутнього Я, воно не бере участі в розвитку особистості.  

5. На одному полюсі минуле і теперішнє Я, а на іншому – 

майбутнє та ідеальне Я. Такий тип корелює з низькою 

самооцінкою і розглядався нами вище.  

6. Теперішнє Я випадає з процесу розвитку, не зв’язане з 

минулим та майбутнім Я, не відповідає також ідеальному Я. 

Ціннісне самовизначення можливе тільки тоді, коли людина 

пізнала, свої особистісні ресурси і ціннісно-смислові утворення 

(когнітивний компонент Я-концепції), сформувала ставлення до 

них, прийняла себе загалом (афективний компонент) та втілює 

власні цінності в поведінці, а “вибрати себе так чи інакше 
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означає утверджувати цінність того, що ми вибираємо;… 

вибираючи себе, я вибираю людину взагалі” [5]. 

Отже, Я-концепція детермінує процес ціннісного 

самовизначення особистості. Людина, приймаючи свій Я-образ і 

втілюючи його в поведінку, діяльність, вчинок одночасно 

утверджує своє бачення ідеальної людини, людини як вершини 

світобудови, адже те, що ми вибираємо, повинно спонукатися 

інтенцією загального блага. І лише поєднання всіх компонентів 

Я-концепції, кожен з яких виконує певну функцію, дозволяє 

реалізувати ціннісне самовизначення особистості. 
 

Література: 

1. Тименко М.П., Іллюк М.І. Основи вибору професії : методичні 

розробки. Ч.1. – К.: Альфа, 1992. – 98 с. 

2. Сафин В.Ф. Психология самоопределения личности. – 

Свердловск : Изд-во Свердловского пед. ин-та, 1986. – 142 с. 

3. Федоришин Б.О. Психолого-педагогічні основи професійної 

орієнтації: дис. ... доктора пед. наук.: 13.00.04 / Інститут педагогіки і 

психології професійної освіти АПН України. – Київ, 1996. – 383 с. 

4. Чеснокова И.И. Самосознание, самореализация и 

самодетерминация личности. – М.: Наука, 1982. – С.140-147. 

5. Шорохова Е.В. Проблема "Я" и самосознание // Проблемы 

сознания: Материалы симпозиума. – М.: Ин-т Философии АН СССР, 

1966. – С. 217-229. 

 

 

 

 

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В ІНТЕГРОВАНІЙ ГРУПІ 

 
Деркач Мальвіна Володимирівна 

кафедра психології ХІСТ Університету «Україна» 

 

У сучасних умовах гуманізації освіти, її відкритості та вимог 

забезпечення усіх верст населення високим рівнем освіченості, 

держава особливу увагу звертає на організацію навчальної 

діяльності з дітьми, які мають особливі потреби. Це питання 

набуває актуальності із-за постійного зростання кількості дітей, 
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які мають особливі потреби, що впливає на необхідність 

перегляду підходів до організації навчального процесу з 

урахуванням їхніх потреб. 

Тому в державі створюються сприятливі умови, які б могли 

допомогти дітям з проблемами в розвитку, задовольнити їх 

потреби, виходячи з реальних можливостей особистості і вимог 

суспільства. Однією із державних програм такого роду є 

Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з 

особливими потребами. 

Саме гнучкість освітньої системи дозволить отримати освіту 

відповідно до потенційних можливостей особистості. 

Основними шляхами реалізації концепції визначено 

варіативність навчальних планів, освітніх програм та технологій 

навчання, які б сприяли включенню дітей з особливими 

потребами у відповідну освітню систему [1]. 

Тому питання організації навчальної діяльності в умовах 

підготовки дітей з особливими потребами у загальних освітніх 

та виховних закладах набувають актуальності та необхідності 

наукового обґрунтування. 

Порушення розвитку є досить вивченим розділом в 

спеціальній педагогіці та психології, і методика їх подолання в 

основному розроблена. Але, не зважаючи на це, є підстави 

ставити питання про необхідність подальшого пошуку прийомів 

і методів, які активізують розумову і практичну діяльність осіб з 

порушеннями в розвитку та сприяють підвищенню ефективності 

інтеграції та адаптації їх в суспільство. 

У дітей-інвалідів знижений перцептивний аспект 

спілкування, яке в основному спрямоване на сприйняття і 

взаєморозуміння партнерами один одного. Особливе місце у 

групі вторинних дефектів посідають особистісні реакції на 

первинний дефект. 

Відчуття власної недосконалості – нормальні людські 

почуття. Але людина починає боротися з цими почуттями, вони 

штовхають її до того, щоб розвинути свої можливості, досягти в 

чомусь досконалості. Це рушійна сила розвитку. Відчуття 

власної неповноцінності породжує боротьбу. 
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Найважливіше те, що через органічний дефект з'являються 

сили тенденції, прагнення до його подолання чи вирівнювання. 

Вони створюють творчі, різноманітні, іноді вигадливі форми 

розвитку, які не простежимо у типовому розвитку нормальної 

особистості [2]. 

«Вона хотітиме все бачити, – говорить Адлер про дитину, – 

якщо вона короткозора; усе чути, якщо в неї аномалія слуху; 

хотітиме говорити, якщо в неї проблеми з вимовою чи заїкання... 

Бажання літати буде найбільшим у тих дітей, що вже під час 

стрибків зазнають великих труднощів». Рефлекс мети, за 

І. Павловим, потребує для повного, плідного прояву певного 

напруження, а існування перешкод – головна умова досягнення 

мети. 

Протягом усього періоду розвитку дитині притаманне 

відчуття неповноцінності щодо батьків, братів, сестер та 

оточуючих. Через фізичну незрілість дитини, її невпевненість у 

собі і несамостійність у неї розвивається відчуття 

неповноцінності, яке проявляється у всьому її житті. Це відчуття 

викликає постійну тривогу дитини, прагнення до діяльності, до 

фізичного та психічного вдосконалення. 

Інший варіант поведінки простежується в менш агресивних 

дітей, що часто хворіють, – вони навчаються використовувати 

свою слабкість і тим самим примушують інших підкорятися 

собі. Позбавлення відповідальності та «привілеї», які дає їм 

хвороба, замінює їм первинну, ризиковану мету досягнення 

позицій лідера. 

Зовнішній вигляд людини, особливо її обличчя, – одна з 

основ для самооцінювання. Люди з явними фізичними вадами 

часто вважають себе потворами, тому що, куди б вони не пішли, 

з ними поводяться не так, як з іншими; вони постійно очікують 

негативних реакцій – здивування, співчуття, сміху, відчуження 

тощо. 

Інтегрована форма навчання у ВНЗ передбачає спільне 

навчання студентів, які мають функціональні обмеження, а 

іншими студентами. Така форма навчання визнає за людьми з 

інвалідністю рівні права на отримання освіти і потребує 

здійснення політики рівних можливостей. Навчання та 
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виховання студентів з інвалідністю здійснюються в інтегрованих 

групах, які можуть розглядатися як мікро модель соціального 

середовища. 

Особливістю навчання студентів з інвалідністю в 

інтегрованому колективі є те, що, сприймаючи їх як рівних, до 

них висувають такі ж вимоги з боку вищого навчального 

закладу, як і до інших студентів. В інтегрованій групі не можна 

уповільнювати темп лекції, зменшувати кількість пар та їх 

тривалість, спрощувати чи скорочувати обсяг навчального 

матеріалу та ін., тому що це знижує якість фахової підготовки. 

Отже, компенсувати функціональні обмеження, що впливають 

на якість навчання студентів з інвалідністю, і надати необхідну 

підтримку можна тільки шляхом організації супроводу їх 

навчання. 

Частота різноманітних порушень різна серед різних народів, 

в різних країнах і навіть в різних регіонах однієї країни. 

Тому питання виправлення фізичних та психічних вад осіб з 

обмеженими можливостями є важливим як в медицині, так і в 

психології. Потрібно шукати нові методи та прийоми для більш 

ефективної допомоги таким хворим та для становлення і 

ствердження їх особистості. 
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ТЕХНІКУМУ-

ІНТЕРНАТУ 
 

Дужева Олена Григорівна 

Кам’янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат 
 

Людину слід сприймати такою, яка вона є, спираючись на те, 

що є кращого в ній , вникати у всі її проблеми, та допомагаючи 

їй, не забувати, що маємо справу не з окремою якістю, а з 

особистістю в цілому. Особливо, якщо це молода людина з 

обмеженими функціональними можливостями. 

В Україні у переважної більшості людей з функціональними 

обмеженнями спостерігаються прояви соціально-психологічної 

дезадаптації, які зумовлені соціальним і психологічним 

чинниками. Під соціальним чинником ми розуміємо статус, який 

має особа. Ускладнені практично всі види її соціальної 

життєдіяльності, а сукупність соціальних обмежень можна 

підвести до соціальної ізоляції особи з обмеженими 

можливостями. Другим чинником соціальної дезадаптації є 

психологічний. При спробах інтеграції постають такі проблеми, 

як відсутність навичок спілкування, несформованість потреб у 

такому спілкуванні, неадекватна самооцінка, негативне 

сприйняття оточуючих людей, гіпертрофований егоцентризм [1, 

с. 90]. 

Формування особистості молодої людини з особливими 

потребами неможливе без індивідуального підходу, який постає 

системою, цілісною єдністю як у медико-психологічному, так і в 

соціально-педагогічному аспектах. Завдання педагога – знайти 

нерозкриті ресурси молодої людини і допомогти використати їх 

з метою самореалізації та позбавлення комплексів. При цьому 

головним є те, що подальше забезпечення їх життєдіяльності 

відбувається завдяки активному способу життя самих людей з 

обмеженими функціональними можливостями у суспільстві. 

Професійне навчання для людини з обмеженими 

функціональними можливостями – це не тільки підвищення його 

соціального статусу та доходу, розвиток навичок та вміння 
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працювати, основна його мета – інтеграція особи у суспільство 

[1, с. 91]. 

Завдання викладачів нашого технікуму – потурбуватись про 

те, щоб відбувалась переорієнтація студентів на самостійність, 

активність, власну відповідальність. Усі заняття мають 

особистісно-зорієнтований характер. Повноцінна, активна 

особистість формується, перш за все, власними зусиллями, тому 

у викладанні навчальних дисциплін потрібен тісний 

взаємозв’язок особистого інтересу й пошуку з боку студента та 

творчого підходу від викладача. 

Успішному вирішенню цього завдання сприяє застосування 

методів і прийомів проблемно-розвивального навчання. Суть 

проблемного викладання у тому, що викладач сам створює 

проблемну ситуацію шляхом формулювання навчальної 

проблеми, допомагає знайти шлях вирішення у доступних для 

студентів суперечностях, розкриває рух думки у пошуку істини. 

Кожному студенту дається виконання такої роботи, яка 

доступна його розумінню, і саме ця робота збуджує інтерес до 

навчання і стає силою його творчого саморозвитку. 

Важлива увага приділяється проведенню самопідготовки в 

навчальному закладі. Виконуючи домашні завдання студенти 

починають розуміти непродуктивність лінощів, з інтересом 

виконують цікаву для них роботу і отримують насолоду від 

результатів діяльності. 

Молода людина вчиться самостійності, відповідальності, 

впевненості у власних силах та готовності діяти у нестандартних 

критичних ситуаціях, оскільки саме цього очікує від нього 

життя. 

Студенти повинні усвідомити, що навчитися жити – це 

означає вибрати власну позицію, виробити індивідуальне 

бачення світу, ставлення до себе та інших, поставити перед 

собою життєві цілі, щоб діяти відповідно до них. Саме такому 

формуванню особистості сприяють індивідуальні програми 

життєтворчості. 

Проблемам життєвого самовизначення значна увага 

приділяється також під час проведення виховних годин. У 

дискусійних клубах, на "круглих столах" студент перебуває в 
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діалозі з ровесниками, педагогами, проблемами життя. Кожна 

молода людина вступає у діалог з самим собою, із своєю 

совістю. На таких годинах спілкування студенти моделюють та 

аналізують проблемні життєві ситуації, висловлюють власну 

точку зору із різних питань, формують своє життєве кредо, 

висловлюють думки. Саме ці діалоги  постають алгоритмом 

побудови індивідуальної програми життєтворчості. 

Такі роздуми допомагають студенту глибше пізнати самого 

себе, пережити почуття відповідальності за власні дії. Думаючи 

про теперішнє та майбутнє, молодь будує концепцію життя, 

ставить перед собою велике запитання: у чому полягає його 

сенс? 

Щоб навчально-виховний процес набув ваги, студент 

повинен сам усвідомлювати необхідність самовдосконалення. 

Тому під управлінням процесом формування особистості ми 

розуміємо допомогу студенту з обмеженими функціональними 

можливостями в його самовизначенні. Здатність до 

самовизначення – найважливіша складова розвитку людини. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
Зварич Ольга Петрівна 

кафедра соціальної роботи Тернопільського національного  

педагогічного університету ім. В. Гнатюка 

 

У галузі освіти досить поширеним є метод інклюзивного 

навчання, який передбачає комплексний процес забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми 

потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах на основі застосування особистісно-

орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних 

особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей. 

Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього середовища, 

яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, 

незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних 

демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами 

суспільства [1, с. 24]. 

В сучасних умовах волонтерський рух в Україні є одним із 

дієвих засобів реалізації державних програм соціальної роботи з 

населенням. Зважаючи на те, що сьогодні швидкими темпами 

зростає кількість дітей з особливими потребами, необхідно 

змінювати та вдосконалювати підходи поняття «волонтерства». 

Зокрема, залучати дітей з особливими потребами до даного виду 

діяльності, адже у сучасному розумінні волонтер – це свідомий 

громадянин, який бере активну участь у житті спільноти. 

Волонтерство дозволить зробити наголос в першу чергу на 

розвиток сильних якостей і талантів дітей, а не на їхніх фізичних 

або розумових проблемах. Взаємодія з іншими дітьми буде 

сприяти когнітивному, фізичному, мовному, соціальному та 

емоційному розвитку дітей з особливими освітніми потребами. 

При цьому діти-волонтери будуть демонструвати відповідні 

моделі поведінки і мотивуватимуться до цілеспрямованого 

використання нових знань і вмінь [1, с. 23]. 
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Волонтерська діяльність буде сприяти налагодженню між 

дітьми дружніх стосунків, завдяки чому діти вчитимуться 

природно сприймати і толерантно ставитися до людських 

відмінностей, бути більш чуйними та готовими до допомоги. 

У процесі волонтерської діяльності діти з особливими 

потребами зможуть: 

– адаптувати навчальні програми та плани, навколишнє 

середовище, методи та форми навчання для себе;  

– співпрацювати з фахівцями для надання спеціальних 

послуг відповідно до різних освітніх власних потреб;  

– створювати  позитивний клімат у шкільному середовищі; 

– забезпечувати можливості вибору навчального закладу та 

навчальної програми відповідно до власних особливостей; 

– здійснювати самостимулювання досягнень у різних сферах 

діяльності; 

– забезпечувати власний соціально-педагогічного захист [2, 

с. 93] 

Волонтерська діяльність передбачатиме такі етапи роботи: 

– етап попередньої підготовки – на якому будуть 

формуватися загальні поняття про сутність волонтерської 

діяльності, її основні види і форми, зміст, особливості, 

засвоюються необхідні знання із спілкування, діагностики їхніх 

проблем та надання того виду допомоги, якого вони потребують. 

Окрім того, волонтери ознайомлюються з правилами поведінки, 

здобувають необхідні знання, вміння та навички; 

– поглиблення знань і формування умінь, навичок, які 

необхідні для самореалізації в процесі волонтерської діяльності. 

З метою вправляння у вміннях і закріплення навичок на цьому 

етапі практикується тренінги і метод рольової гри; 

– закріплення й удосконалення вмінь у різноманітних умовах 

і трансформації їх у навички (практична волонтерська 

діяльність) [3, с. 246]. 

Саме в процесі волонтерської роботи розкриватиметься 

внутрішній суб’єктивний світ людини, її індивідуальність, 

проявляються духовні та моральні якості індивіда. Крім цього, 

волонтерська робота виконує функцію соціального виховання – 

укріплення в суспільстві, у молодому середовищі 
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фундаментальних цінностей таких як: добро, милосердя, 

співчуття, громадянськість, свобода вибору, справедливість, 

солідарність, взаємодопомога. 

Волонтерська діяльність дітей з особливими потребами буде 

сприяти їх соціальній адаптації. Під час волонтерської діяльності 

діти із особливими потребами зможуть оволодіти досвідом 

позитивного ставлення до себе й оточуючих, адже кожен із них 

відчуває увагу та турботу від інших учасників і відповідає такою 

ж поведінкою. Кожен волонтер може розраховувати на допомогу 

інших – це сприяє тому, що він вчиться довіряти людям. Таке 

навчання є корисним також і для здорових дітей, бо вони вчаться 

розуміти проблеми інших, стають добрішими [1, с. 27]. 

Таким чином, можна констатувати, що сутність 

волонтерської діяльності дітей з особливими потребами буде 

полягати у:  

– об’єднанні активних молодих людей;  

– сприянні реалізації їх природних прагнень до 

самоорганізації; 

– допомозі у визначенні та улаштуванні свого життя. 

Об’єднуючись у волонтерські групи діти з особливими 

потребами об’єднуватимуть свої знання, життєвий досвід, 

можливості для досягнення конкретної мети в різноманітних 

видах діяльності. Будучи активними учасниками суспільно 

корисних справ, волонтери поступово почнуть брати активну 

участь у соціальному житті.  

Волонтерська діяльність більше, ніж інші інститути 

соціалізації, акцентує увагу на розвиток самостійності, 

ініціативності, управлінських навичок, вихованні свідомої 

особистості із активною життєвою позицією, виховують 

волонтерів духовно та соціально розвинутими особистостями [4, 

с. 39]. 

Окрім вище сказаного, в процесі волонтерської діяльності 

волонтери усвідомлюють свої особисті недоліки та проблеми, 

успішно їх долають і стають успішними та цілісними 

особистостями. Тому можна говорити про те, що волонтерство 

практично готує дитину з особливими потребами до активного 

та повноцінного життя в суспільстві. 
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Косовець Олена Павлівна 

Вінницький міжрегіональний центр  

професійної реабілітації інвалідів «Поділля» 

 

Ефективне використання викладачем інформатики 

інформаційних та телекомунікаційних технологій у навчанні 

слухачів з особливими потребами виступає провідником у світ 

знань, особистісної, професійної та соціальної адаптації. Уміння 

працювати з персональним комп’ютером надає слухачам 

можливість реалізовувати свої потреби: влаштуватись на 

високооплачувану роботу, допомагати рідним та близьким у 

користуванні комп’ютером, спілкуватись з друзями засобами 

глобальної мережі. 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності та 

досягнення високого рівня засвоєння знань з інформатики 
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слухачами, здійснимо аналіз особливостей сприйняття 

навчального матеріалу. 

Відповідно до «піраміди навчання» після прослуханої лекції 

навчальний матеріал засвоюється на 5 %, прочитаний - 

запам’ятовується на 10%, перегляд та прослуховування – 20% 

запам’ятовування, демонстрація – 30% засвоєння, якщо сам 

слухач розповідає та обговорює навчальний матеріал з іншими  

– він засвоюється на 50%, при одночасному обговоренні 

навчального матеріалу та виконанні практичних завдань 

слухачі на 75 % сприймають нові знання, а навчання інших 

застосовувати отримані знання на 90% забезпечує засвоєння 

знань [1; 2; 3]. 

Потрібно також врахувати, що слухачі з особливим 

потребами по-різному сприймають інформацію: 

– використовують переважно слух: навчаються зі слів інших, 

із того, що вони прочитали вголос або очима, з лекцій, дискусій, 

усних доповідей, промов, аудіо тощо; 

– використовують переважно зір: навчаються через те, що 

бачать на власні очі, спостерігають; мають гарну зорову пам'ять. 

Малюнки, образи, схеми, таблиці, кольори допомагають таким 

слухачам запам'ятовувати інформацію; 

– використовують переважно безпосередній контакт: 

найкраще навчаються через виконання вправ і завдань, через 

дотик і безпосередній контакт із предметом, через аналогії з 

реальними речами. Такі слухачі потребують переважно 

навчальних практичних завдань; їм потрібен власний досвід, 

який прийде через дотик (складання схем, порівняння з 

реальними об’єктами чи подіями); 

– використовують переважно аналітичний і глобальний 

підхід до навчання: найкраще засвоюють інформацію через її 

послідовну обробку, використовують метод індукції та дедукції. 

Такі слухачі навчаються переважно з детальних інструкцій [4]. 

Аналіз вищенаведених сучасних психологічних досліджень 

дозволяє дійти висновку, що для забезпечення якісного навчання 

слухачів з особливими потребами пропонуємо до традиційних 

форми навчання активно долучати мультимедійні засоби та 

інформаційно-комунікаційні технології навчання інформатики. 
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Сучасні методи навчання інформатики широко досліджують 

Н. Морзе [5], М. Жалдак [6], В. Міхеєв та ін.. Одними з таких 

засобів виступають навчальні відеоматеріали. 

Навчальні відеофайли лекцій та практичних робіт 

використовуються у процесі вивчення інформатики для:  

– здобуття нових знань: перегляд відеоматеріалу після 

прослуханої лекції; 

– виконання практичних завдань (одночасний перегляд 

навчального матеріалу та виконання практичних дій); 

– повторення та засвоєння набутих знань та умінь; 

– перегляду відеоматеріалу не залежно від місця та часу. 

Отже, широке застосування у навчальному процесі 

відеофайлів лекцій та практичних робіт забезпечить до 70% 

засвоєння навчального матеріалу. 

Наведемо приклад використання навчального відеоматеріалу 

для набуття навичок роботи з вікном папки при вивченні 

керування процесами в операційній системі. Здобуття таких 

навичок є необхідним для виконання операції з буфером обміну, 

створення ярликів та ін. 

Слухач відкриває відеоматеріал, у якому демонструється 

відкрита спеціальна папка робочого столу операційної системи. 

За допомогою анімаційних стрілок та текстових полів звертаємо 

увагу слухача на елементи вікна: спливна підказка вказує назву 

кнопки, анімація та режим збільшення дозволяє додатково 

виділити кнопку. 

Анімаційні вказівники різної форми, символи, знаки та 

значки вказують на конкретне місце на робочій області 

відеофайла. На рисунку 1 представлено фрагмент відео, де за 

допомогою анімаційних стрілок звертаємо увагу на рамку вікна. 

Слухач знаходить відповідний елемент та повторює дії у своїй 

робочій зоні. 
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Рис. 1.  

За допомогою текстових виносок різної геометричної форми 

відображається інформація про виконувану дію: назва елементу, 

кнопки. Такі виноски виконують роль субтитрів для слухачів з 

вадами слухового апарату. 

Слухачі можуть зупинити лекцію, перемотати вперед чи 

повернути назад для повторення окремих частин відео (рис.2). 

 

 
Рис. 2 

Для підвищення рівня демонстрації та створення детальної 

ілюстрації пропонуємо у відеоматеріалах активно 

використовувати: 

– анімаційні об’єкти для зосередження уваги; 

– виноски та примітки з поясненнями; 

– інтерактивні кнопки, текстові записи; 

– збільшення для конкретних деталей; 

– рухомі елементи. 

Відеоматеріали зберігаються у різних форматах, що дозволяє 

переглядати їх різними засобами: мобільним телефоном, 

мультимедійним програвачем та ін. Слухачі можуть переглядати 

та повторювати навчальний матеріал у будь-якому місці: у авто, 

на прогулянці та ін. 

Отже, активне використання навчальних відеоматеріалів у 

процесі вивчення інформатики слухачами з особливими 

потребами дозволить підвищити рівень засвоєння знань, умінь 

та навичок, що позитивно впливатиме на професійну реалізацію 

та адаптацію слухачів. 

Перспективні напрями подальших розвідок даної проблеми 

полягають у дослідженні системи психолого-педагогічної 
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допомоги у отриманні знань з інформатики слухачами з 

особливими потребами. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В 

ОСОБОВОГО СКЛАДУ ПІДРОЗДІЛІВ  

З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 
Крук Сергій Іванович 

ГУ МНС України в Рівненській області 

 

Толерантність – це багатоаспектне поняття, яке є предметом 

вивчення багатьох наук: біології, медицини, філології, філософії, 

політології, етики, психології, педагогіки. У контексті нашого 

дослідження ми визначаємо толерантність як інтегровану якість 

особистості, що виникає в професійній та позапрофесійній 

діяльності людини у процесі діалогічної взаємодії; 

характеризується ціннісним ставленням до інших людей, 

незалежно від їхньої етнічної, національної або культурної 

приналежності, поглядів і звичок. Толерантність становить 

настанову на певний тип стосунків, що проявляється в поведінці 

людини. Ґрунтується на розуміючому співпереживанні, яке 

призводить до з'ясування мети вчинків протилежної сторони; не 

передбачає потурання, не припускає відмову від критики, а 
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проявляється в активному пошуку точок дотику та можливості 

вибору. 

Доведено, що толерантність є важливою особистісно-

професійною рисою працівників цивільного захисту, яким у 

своїй діяльності необхідно володіти витримкою та 

самовладанням, у несподіваних ситуаціях зберігати за собою 

провідне положення, постійно контролювати власну поведінку, 

продумувати дії, бути розважливими і спокійними, чуйними та 

уважними до оточуючих. 

Основними критеріями виявлення рівнів сформованості 

толерантності в особового складу підрозділів з надзвичайних 

ситуацій виступають: когнітивний (знання про толерантність, 

про способи взаємодії між людьми в різних ситуаціях, у тому 

числі у професійній сфері, з метою запобігання або пом'якшення 

наслідків деструктивних конфліктів; знання про співвідношення 

та значущість власної професійної діяльності з процесами, що 

відбуваються в житті суспільства, про вплив професійної 

діяльності на особистість); емоційний (відсутність стереотипів, 

гнучкість і критичність мислення; розвиненість емпатії, 

емоційна стабільність, доброзичливість, терпимість, емоційна 

чуйність, співпереживання іншій людині, здатність до рефлексії, 

усвідомлення власних переживань); поведінковий (використання 

позитивної лексики, прояв доброзичливості при спілкуванні в 

міміці та жестах, організація конструктивного діалогу, уміння 

домовлятися та взаємодіяти з іншими, конструктивна поведінка 

в напружених ситуаціях). 

Визначено рівні сформованості толерантності у фахівців 

цивільного захисту: низький (пасивний), середній (активно-

ситуативний), високий (активний). 

Установлено, що формування толерантності в особового 

складу підрозділів з надзвичайних ситуацій є спеціально 

організованим педагогічним процесом цілеспрямованого 

розвитку особистості, який значно активізується за таких 

педагогічних умов: зорієнтованості соціально-гуманітарної 

роботи на розвиток толерантності як особистісно-професійної 

якості фахівців цивільного захисту; забезпечення активної 
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толерантної діалогічної взаємодії між членами підрозділів МНС; 

створення толерантного виховного середовища. 

Впровадження означених умов у практику соціально-

гуманітарної роботи з працівниками органів МНС передбачало 

використання відповідної комплексної програми «Толерантність 

у діяльності співробітника МНС», основу якої склали: 

інформаційний блок; елементи соціально-психологічного 

тренінгу, вправи, завдання, ситуації, що сприяли оволодінню 

технікою толерантної взаємодії, конструктивної поведінки в 

конфліктних ситуаціях, формуванню соціально-психологічної 

стійкості, соціальної чутливості, розвитку адекватної 

самооцінки, почуття власної гідності, поваги досягнень інших, 

організації спільної діяльності особового складу в умовах 

екстремальних ситуаціях. Для активізації учасників 

використовували прийоми типу: висловлювання по колу, за 

годинниковою стрілкою, проти стрілки; прийом естафети; 

висловлювання за певний проміжок часу; прийом «мозкової 

атаки». На заняттях використовувалися медіаматеріали з різних 

газет і журналів, телевізійних передач, відеофільмів, Інтернет – 

джерел. 

Установлено позитивну динаміку рівнів сформованості 

толерантності в особового складу підрозділів з надзвичайних 

ситуацій при застосуванні у соціально-гуманітарній роботі 

програми з формування цієї якості: високого рівня досягли 27% 

(з 24%); з 49% до 67% зросла кількість працівників із середнім 
рівнем; водночас із 27% до 6% зменшився відсоток фахівців з 

низьким рівнем. В експериментальних підрозділах динаміка 

носить позитивний характер, у наявності статистично значущі 

зміни. У контрольних підрозділах не відбулося суттєвих змін. 

Результати проведеного дослідження дали підстави 

сформулювати методичні рекомендації щодо поліпшення 

формування толерантності в бійців особового складу підрозділів 

з надзвичайних ситуацій МНС України, а саме: 

– у системі професійної підготовки особового складу 

підрозділів з надзвичайних ситуацій акцентувати увагу на 

формуванні толерантності як особистісно-професійної якості 

фахівців цивільного захисту. З цією метою у спеціально 
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розроблених планах виховної роботи ввести заняття, які 

спрямовані на розвиток толерантності; 

– запропонувати розроблену в дисертаційному дослідженні 

методику формування толерантності для використання під час 

проведення соціально-гуманітарної роботи з фахівцями МНС. 

Практикувати проведення занять, семінарів, заходів щодо 

вдосконалення процесу розвитку толерантної культури 

особистості з використанням технологій, які ґрунтуються на 

діалоговій взаємодії; 

– з метою удосконалення та підвищення ефективності 

процесу формування толерантності у фахівців цивільного 

захисту доцільно активізувати роботу над організацією 

взаємостосунків на принципах толерантності між усіма 

суб’єктами виховного процесу. 

 

 

 
 

СТРЕС-ФАКТОРИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ОСІБ З 

ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В 

ІНТЕГРОВАНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 

 
Лісіцин Віктор Дмитрович 

кафедра психології ХІСТ Університету «Україна» 

 

Розвиток світового громадського руху на захист прав дітей з 

обмеженими можливостями вимагає розробки та запровадження 

альтернативних моделей спеціальної освітньої системи, 

уможливлення виховання неповносправних дітей серед їхніх 

здорових ровесників, починаючи з дошкільної освіти і до 

здобуття ними професійної підготовки. Перераховані вище 

завдання вирішує система інтегрованого навчання. 

Інтегроване навчання, за визначенням В. Бондаря – це 

спільне навчання осіб з обмеженими можливостями здоров’я та 

осіб, які не мають таких обмежень, шляхом створення 

спеціальних умов для отримання освіти особами з обмеженими 

можливостями здоров’я. Однак, проста інтеграція (включення) 
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особи із фізичними вадами у звичайне освітнє середовище не 

забезпечує повноцінної участі інваліда у житті учнівського 

(студентського) колективу, а отже – успішної соціальної 

адаптації. 

Тому, не зважаючи на адаптацію навчальних програм, 

прихильне ставлення педагогічного колективу та інших 

вихованців інтегрованих навчальних закладів, учні (студенти) з 

обмеженими фізичними можливостями, які навчаються у таких 

закладах, переживають стресовий стан. 

Згідно з визначенням Г. Сельє, стрес є неспецифічною 

відповіддю організму на будь-яку пред’явлену йому вимогу. 

Специфіка розгортання стресового стану, на думку дослідника, 

зумовлюється трьома основними чинниками: інтенсивністю та 

тривалістю дії наявного стрес-подразника, рівнем здатності 

конкретного організму протистояти цьому стресору та 

загальним контекстом ситуації, у якій проявляється дія 

стресогена. 

Нами виділені такі стрес-фактори в процесі навчання осіб з 

обмеженими фізичними можливостями в інтегрованих закладах 

освіти. 

1. Відчуття власної неповноцінності. Незважаючи на 

гуманне ставлення з боку оточуючих, особи із фізичними вадами 

здебільшого відчувають власну неповноцінність у порівнянні із 

учнями (студентами), які вчаться поряд. Це накладає негативний 

відбиток на процес спілкування з оточуючими. Особливо це 

виявляється в процесі спільного відпочинку в позанавчальний 

час, адже для інвалідів активний фізичний відпочинок 

здебільшого є досить обмеженим. Часто посилює відчуття 

неповноцінності і поблажливе ставлення викладачів до учнів 

(студентів) з обмеженими фізичними можливостями, адже до 

знань такого учня (студента) викладачі, як правило, підсвідомо 

висувають дещо нижчі вимоги. Це підсилює в осіб із фізичними 

вадами стрес неповноцінності. 

2. Труднощі у спілкуванні з однолітками. Причиною тут 

можуть виступати як фізичні перешкоди (серйозні вади зору, 

слуху, опорно-рухового апарату), так і психологічні (відчуття 

власної неповноцінності, відмова у спілкуванні з боку частини 
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однокласників(одногрупників)). Наслідком цього може 

виступати часткова ізоляція від оточуючих (добровільна або 

вимушена). 

3. Труднощі у засвоєнні навчального матеріалу. Деякий 

навчальний матеріал потребує обов’язкової візуалізації, що є 

неможливим при наявності серйозних вад зору. Теж саме 

стосується й матеріалу, який сприймається виключно на слух і т. 

ін. Існують проблеми із використанням спеціальних засобів для 

навчання інвалідів: так, наприклад, поки-що небагато закладів 

інтегрованої орієнтації мають повні аудіокурси лекцій 

навчальних дисциплін. Також існує брак навчальної та 

спеціальної літератури, перекладної шрифтом Брайля тощо. 

4. Труднощі пересування. Чимала частка осіб з обмеженими 

фізичними можливостями відчувають складності в процесі 

пересування. Це стосується як території навчального закладу, 

так поїздки до місця навчання. Такі проблеми зменшують у 

частини інвалідів бажання вчитись в інтегрованих навчальних 

закладах. 

Зауважимо, що усі наведені вище стрес-фактори є 

взаємопов’язаними між собою і, здебільшого, проявляються в 

комплексі. Зменшення впливу розглянутих чинників стресів в 

осіб з обмеженими фізичними можливостями і є одним з 

основних завдань закладів освіти інклюзивної орієнтації. 

Інклюзивне навчання - це система освітніх послуг, що 

базується на принципі забезпечення основного права дітей на 

освіту та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає 

навчання в умовах загальноосвітнього закладу. «Мета 

інклюзивного навчального закладу – дати всім дітям можливість 

повноцінного соціального життя, активної участі в колективі, 

тим самим забезпечуючи найбільш повну взаємодію і турботу 

один про одного як членів співтовариства». 

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти 

інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати навчальні 

програми та плани, методи та форми навчання, використання 

існуючих ресурсів, партнерство з громадою до індивідуальних 

потреб дітей з особливими освітніми потребами. 
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ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ ЯК ОДИН  

З АСПЕКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА  

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Матвійчук Тетяна Владиславівна 

кандидат психологічних наук, 

декан соціально-гуманітарного факультету ХІСТ Університету «Україна» 

 

Світова екологічна загроза виявила хибність духовних 

орієнтирів людини – ціннісних, пізнавальних, діяльнісних, що 

склались протягом трьох останніх століть, і засвідчила 

першорядність проблеми духовності серед глобальних проблем 

сучасності.  

Поняття «духовність» завжди посідало у філософії важливе 

значення, і відігравало визначну роль у ключових проблемах: 

людина, її місце й  призначення у світі, зміст її буття, культура, 

суспільне життя. У науковій педагогічній літературі проблема 

духовності також не є новою. Зокрема, видатні педагоги 

минулого А. Дістервег, Я. Каменський, Г. Песталоці, 

В. Сухомлинський одностайно виділили головні фактори, які 

впливають на духовне виховання учнів: праця, сім`я, школа, 

вчитель. На сучасному етапі проблемою духовності займаються 

такі вчені як І. Зеліченко, Т. Зязюн, О. Майкіна, Г. Сагач, 

С. Соловейчик. 

Проблема формування духовності учнів та студентів є 

актуальною, і належить до проблеми соціального характеру, 

оскільки пов`язана с таким поняттям, як формування 

особистості. В наш час дуже часто можна почути заклики про 

підняття національної свідомості людини та виховання 

справжнього громадянина. А поштовхом і основою для цього є, 

в першу чергу, виховання духовної особистості. Школі потрібно 

змалку турбуватися про духовний світ дитини, а у вищому 

навчальному закладі одним із завдань викладача є формування 

духовності студента. Саме тоді країна буде бачити молодь – як 

майбутнє нашої нації, рушійну силу, яка спроможна вирішити 

проблему держави не на свою користь, молодь із своїми вищими 

моральними, естетичними канонами та ідеалами. Адже від її 



 

 

 271 

ставлення до надбань культури залежить нині духовне 

оновлення нашого суспільства, зміст її цінних орієнтацій і 

майбутнє. 

Духовність – це загальнокультурний феномен, який уміщує в 

собі не тільки абстрактно-теоретичні цінності й ідеали, а й 

вчинки по совісті, істині і красі [1, с. 120]. 

Психологічний словник подає нам визначення духовності як 

вищих сторін внутрішнього світу, які проявляються у людяності, 

сердечності, доброті, відвертості, відкритості до інших людей. В 

основі духовності – широта поглядів, ерудиція, культура, 

загальний розвиток особистості [2, с. 80].  

У діяльності викладача вищої школи найпершою умовою 

формування духовності світського типу є здійснення процесу 

самопізнання і звернення людини до культури, що існує в певній 

символічній формі – мові, міфології, мистецтві, науці, релігії, як 

до необхідної умови її життєвої орієнтації, відкриття серед 

культурних цінностей тих з них, які відповідають потребам та 

прагненням її внутрішнього духовного світу. При цьому 

особистість має прилучатися передусім до національних джерел 

культури, рідної мови не втрачаючи історичні символи, 

співвідносні з культурними коренями, що збагачують і 

підсилюють можливості духу й життєву енергію душі.  

Ставлення до культури має бути бережним, пройнятим 

свідомістю, що надбане народом упродовж тисячоліть може 

бути втраченим всього лише декількома безвідповідальними 

поколіннями.  

Відповідальне ставлення людини має стосуватися усіх сфер 

буття: збереження життя на планеті, різних його форм, у тому 

числі й життя людського роду, збереження і примноження 

культурних, цивілізаційних надбань свого та інших народів, 

націй, національностей, збереження історичних пам’яток та 

історичних форм досвіду, виявлятися у відчутті єдності зі своїм 

народом, родиною, у піклуванні про неї, в усвідомленні себе як 

її продовжувача тощо.  

Аналогічним має бути ставлення до особистої духовності, 

основане на усвідомленні, що кожен з нас повсякчас ризикує 

втратити людяність, що не лише від великого до смішного – 
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один крок, але й така ж відстань від людяного до тваринного і 

нижче тваринного рівня, що наша життєдіяльність – це рух по 

лезу бритви, постійне розв’язування проблем, які за нас ніхто не 

розв’яже, це постійний вибір між різними моделями життя, між 

різними моделями людини.  

Досягнення чи недосягнення вищих рівнів потреб (за 

А. Маслоу) залежить від основоположного принципу, згідно з 

яким людина реалізує своє життя – принципу володіння чи 

буття. Споживацьке ставлення до світу є пануючим в 

індустріальному суспільстві. Уся увага людини-споживача 

скерована назовні, на предмети, якими вона прагне володіти і 

тому закономірно втрачає інтерес до внутрішнього світу, до 

вищих цінностей, що мали б визначати її людське обличчя, 

внаслідок чого вона деградує, не досягши в житті того рівня 

розвитку, який могла б реалізувати.  

Зовсім іншою стає людина, яка дотримується принципу 

буття. Вона передусім прагне внутрішньо зростати, 

оновлюватися, любити, долати ізольованість свого «Я», ділитися 

скарбами свого духу. Внутрішнє зростання насамперед 

пов’язане з етичним та естетичним вдосконаленням.  

Так, Е. Фромм, порівнюючи людей, що мають різну 

орієнтацію – на володіння і на буття, відзначав, що в сфері 

навчання той, хто має установку на володіння, прагнутиме 

формально оволодіти певною сумою знань: на лекції він 

намагатиметься занотувати все, що було ним почуте, у процесі 

читання – запам’ятати головні думки автора, щоб на екзамені їх 

відтворити. Той же, хто націлений на буття, сприймає 

інформацію активно і творчо, керуючись як пізнавальним 

інтересом, прагненням пізнати істину, так і роздумами над тим, 

як почуте чи прочитане допоможе розв’язати поставлені ним 

життєві проблеми різного рівня – від суто особистих до 

світових, до яких він відчуває свою причетність.  

Викладач вищої школи не може навчити студента за 

допомогою передачі знань. Він може тільки відкрити двері у 

Світ Духовності (або цього не зробити). Сенс життя – це вибір 

між нудьгою буденного існування, матеріальним достатком, 

емоційними насолодами і спрагою подвигу (М. Островський, 
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О. Бойченко), служіння добру, людям (А. Макаренко, 

В. Сухомлинський). «Пошук сенсу педагогічної діяльності – це 

пошук сенсу свого життя, він є «не теоретичним питанням», не 

предметом розумової гри заради розваг; це питання є питанням 

самого життя, воно таке ж страшне, власне кажучи, ще 

страшніше, ніж при тяжких злиднях питання про шматок хліба 

для втамування голоду. Воістину це є питання про хліб, який би 

нагодував нас, і воду, яка б втамувала нашу спрагу», – відзначав 

С. Франк [3, с. 149]. 

Пошук сенсу своєї діяльності – це мученицькі роздуми, 

сумніви, драма особистості педагога. Знайти смисли у 

педагогічній діяльності означає зрештою перехід педагога у світ 

духовності. Тоді його обов’язком буде відкривати двері в цей 

світ іншим. 

Завдання педагога – показати, що Духовний Світ існує і 

кожен може в ньому жити. Люди, в тому числі й учні, студенти, 

їх батьки, у своєму бутті більше заклопотані турботами 

повсякдення. Таке буття дуже локалізує Світ людини, в якому 

багато проблем, негараздів, несправедливостей, зневіри, 

«безвихідних ситуацій», зла тощо.  

З огляду на вище означене, можна виділити наступні 

структурні компоненти духовності: індивідуальна вираженість 

людини; духовні потреби людини; пізнавальні потреби людини; 

соціальні потреби людини; потреба самоактуалізації людини; 

потреба діяльності людини 

Отже, критеріями духовності, на нашу думку, є: 

- орієнтація людини на вищі естетичні цінності, вчинки по 

совісті; 

- ставлення людини до громадської діяльності; 

- прагнення особи до пізнання; 

- розуміння людиною сенсу буття. 

Таким чином, аналіз основних підходів до визначення 

проблеми духовності, дає підстави зазначити, що у навчально-

виховному процесі вищого навчального закладу велику увагу 

необхідно приділяти формуванню у студентів орієнтації на буття 

та прагненню постійно внутрішньо зростати. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО 

МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

 
Новікова Олена Анатоліївна 

кафедри психології ХІСТ Університету «Україна» 

 

Мислення дитини молодшого шкільного віку знаходиться на 

переломному етапі розвитку: здійснюється перехід від наочно-

образного до словесно-логічного мислення. Але провідним 

видом мислення в молодшому шкільному віці є образне, 

різновидом якого є просторове мислення. 

Теоретичний аналіз праць науковців засвідчив, що у 

молодшому шкільному віці відбувається подальший розвиток 

просторового мислення та формування на їх основі просторових 

понять. Наочною основою може виступати як реальний предмет, 

так і графічна (малюнок, креслення, графік) чи його знакова 

(математична або інші символи) модель. При створені образів 

завжди відбувається кодування, зберігаючи не стільки зовнішній 

вид, скільки контур об’єкта, його структуру та співвідношення 

частин. 

Для розвитку просторового мислення велике значення має 

накопичення, переробка й використання просторових уявлень у 

процесі засвоєння знань з різних учбових предметів 

(математики, письма, малювання, ручної праці, фізкультури). 
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Дослідження Б. Г. Ананьєва, О. І. Галкіної, 

Л. Д. Кладніцької, О. Ф. Рибалко, А. І. Сорокіної, 

Ф. М. Шемякіна вказують, що для практичного освоєння 

простору, тренування просторово-розрізнювальних функцій, 

розвитку системних механізмів сприйняття простору та 

просторових уявлень велике значення мають різні види 

діяльності [1]. 

Навчальна діяльність вимагає від дитини не тільки 

орієнтування в просторі, але й володіння основними 

просторовими поняттями; оволодіння термінами (горизонтальна, 

вертикальна, похила лінія); аналітичне сприйняття сторінки, 

виділення на ній клітинки, її сторін, кутів; засвоєння нових 

термінів, що позначають просторові поняття; розташування 

знаку на листі й орієнтування на площині листа, що викликає у 

учнів першого класу масової школи певні труднощі [2]. 

Для дітей, а особливо дітей з обмеженими функціональними 

можливостями, навчання у школі є формою підготовки до 

дорослого життя. Отримані у школі знання і навички 

допомагають їм обрати шлях після закінчення школи. Такі діти є 

досить неоднорідна група, з різними потребами у навчанні. Одні 

діти потребують спеціального навчального середовища з досить 

складною структурою і значною увагою до індивідуального 

підходу, інші – складного обладнання і роботи з різними 

спеціалістами, третім буде достатньо забезпечити лише 

корекцію вади у загальноосвітній школі або забезпечити 

домашнє навчання. 

Методи вивчення просторового мислення, розвивальний 

вплив яких здійснюється через такі виміри, де досліджуються 

три форми просторового мислення через уявлення [3]: 

1) про просторові ознаки предметів (форма, величина): 

«Скласти візерунок», «Скласти квадрат», «Колумбове яйце»; 

2) про напрями простору: «Галявина», тест Верхувера, тест 

Силвера; 

3) про просторові відносини між предметами: «Об’єднання 

фігури», «Роз’єднання фігури». 

У дослідженні взяли участь учні початкових класів 

загальноосвітніх шкіл м. Хмельницького у кількості 160 дітей, за 
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станом здоров’я: розподіл між здоровими дітьми (136 учнів) та 

дітьми з обмеженими функціональними можливостями (24 учні), 

які відвідують загальноосвітню школу разом з іншими дітьми 

[3]. 

За результатами методик, які досліджують розвиток 

просторового мислення при порівнянні груп за станом здоров’я, 

було виявлено те, що вони не відрізняються між собою (табл.1). 

 
Таблиця 1 

Відмінності за станом здоров’я за показниками методик дітей 1-4 класів 

 

Як видно з таблиці, кількісна різниця несуттєва за станом 

здоров’я в загальних середніх значеннях показників де Р>0,05. 

Можна зробити висновок, що за станом здоров’я відмінності за 

показниками даних тестів незначні. 

Рівень просторового мислення для учнів 1-4 класів учнів не є 

сформованим на достатньому рівні. Але, за результатами тестів 

вони були поділені на дві групи: перша група («Скласти 

ТЕСТ 

 

ГРУПА 

 

М (σ) 

здоров 

n=136 

 

М (σ) хворі 

n=24 

 

t p 

«Скласти 

візерунок» 

37,88 

(11,38) 
39,50 (10,55) -0,684 0,498 

«Скласти 

вадрат» 

8,54 

(2,485) 
7,71 (2,662) 1,419 0,166 

«Колумбове 

йце» 

18,09 

(6,30) 
16,33 (7,45) 1,088 0,286 

«Галявина» 5,55 

(2,204) 
5,38 (2,946) 0,280 0,782 

«Об’єднання 

фігури» 

1,30 

(0,897) 
1,21 (0,884) 0,475 0,638 

«Роз’єднання 

фігури» 

4,75 

(2,898) 
3,58 (2,483) 2,067 0,046 

тест Верхувера 31,42 

(2,790) 
31,13(4,297) 0,324 0,749 

тест Силвера 10,78 

(2,121) 
9,50 (2,303) 2,538 0,017 
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візерунок», «Скласти квадрат», «Колумбове яйце») – 

продемонстрували низький рівень розвитку просторового 

мислення в учнів 1-2 класів – 28%, а в учнів 3-4 класів – 26%; 

інша група («Галявина», «Об’єднання фігури», «Роз’єднання 

фігури», тест Верхувера, тест Силвера) – продемонстрували 

низький рівень розвитку просторового мислення і за цими 

тестам в учнів 1-2 класів – 20%, а в учнів 3-4 класів – 6%. 

Отже, за результатами комплексної моделі дослідження 

розвитку просторового мислення 22 учні 1-4 класів, де є учні з 

обмеженими функціональними можливостями (7 учнів), які 

мають низький рівень за більшістю показників тестів не 

розвинуте просторове мислення, що вказує на рухливість і 

динамічність образів молодших школярів та потребує внесення 

деяких змін до традиційних програм шкільного навчання та 

створення корекційної програми по розвитку просторового 

мислення. 

Таким чином, просторове мислення набуває специфічних 

особливостей, що зумовлюються характером вікових 

відмінностей, що впливають на різні види діяльності. Значним 

інформаційним змістом характеризуються зорові образи, які 

дають можливість раптового осмислення відношення між 

реальним об’єктом і його образом. Цим і пояснюється 

необхідність розвитку просторового мислення, що повинно 

знайти реальне відображення у повсякденному житті дитини 

молодшого шкільного віку, особливо для дітей з обмеженими 

функціональними можливостями. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 

 
Томашевська Ганна Михайлівна 

Хмельницька спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 

 

Основні завдання особистісно-орієнтованого навчання – 

розвивати індивідуальні пізнавальні здібності кожної дитини; 

максимально виявити, ініціювати, використати, «окультурити» 

індивідуальний досвід дитини; допомогти особистості пізнати 

себе, самовизначитися та самореалізуватися, сформувати в 

особистості культуру життєдіяльності, яка дає змогу 

продуктивно будувати своє повсякденне життя [1]. 

Для педагога особистість школяра є головною метою 

турботи. На першому місці має бути диференційований підхід до 

розвитку особистості з особливими потребами. Найкраще його 

здійснювати в інклюзивних класах, де педагог, психолог має 

орієнтуватися на виявлення можливостей дитини, а не її 

недоліків, диференціювати кожний з вікових періодів [3]. 

У дітей з обмеженими психофізичними можливостями є 

фізичні, сенсорні та інші вади здоров’я, які з раннього дитинства 

їх обтяжують, завдають болю, створюють певні проблеми у 

розвитку, трансформуються у комплекси неповноцінності, 

самотності. Така особистість, за відсутності належної соціально-

психологічної підтримки, будує свій дещо «деформований» 

життєвий простір, з відмінними, порівняно із загалом людей, 

цінностями, установками, орієнтаціями [1]. 

Виховання і навчання даної категорії дітей повинно носити 

розвивальний характер, з урахуванням складності дефекту. Для 

попередження і корекції патологічного формування особистості 
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велике значення має допомога батьків у встановленні 

правильних взаємовідносин з колективом. Необхідно постійно 

розвивати потребу в спілкуванні з однолітками, вчити 

допомагати іншим, правильно сприймати допомогу товаришів та 

дорослих. 

Батькам варто пам’ятати, що поряд з постійним піклуванням 

про дитину, потрібно максимально розвивати у неї 

самостійність, необхідну для соціальної адаптації в зрілому віці. 

Дитина повинна почувати себе самостійною, корисною, 

потрібною в оточуючому середовищі [5]. 

Важливо знайти в батьках однодумців, які розуміють 

проблему і борються за успіхи дитини разом з педагогом і 

лікарем. В усіх без винятку випадках, треба намагатись зробити 

«важку» дитину своїм другом, застосувавши спеціальні 

методичні засоби. Це потрібно робити тактовно, щоб вона не 

відчувала себе неповноцінною, а зрозуміла, що у кожного є свої 

«слабкі сторони» і з ними можна впоратися [4]. 

Класному керівникові потрібно поговорити з учнями класу 

про співчуття і допомогу дітям з особливими потребами, 

постійно займатись формуванням позитивних мотивацій 

необхідності гуманних відносин. 

На основі діалогічного спілкування з дітьми, їхніми 

батьками, залучати учнів до спільної праці – навчання, яке 

викликало б у них радість почуття успіху, поступу вперед, 

особистісного розвитку. В кожній дитині закладено потребу 

бути значущою. Потрібно дати їй шанс реалізувати себе в 

процесі навчальної роботи. 

Дитина з особливими потребами поступово має навчитися 

неухильно дотримуватися розпорядку дня. Звичне виконувати 

легше. Важливо чергувати чіткий режим роботи та відпочинку 

[2]. 

Завдання педагогів – разом з учнем визначити його інтереси, 

мету, можливості, шляхом подолання перешкод, які заважають 

отримати позитивні результати в різних сферах життєдіяльності. 

Формування активної особистості, здатної швидко 

орієнтуватися в складному життєвому просторі й творчо 

змінювати його в міру власних можливостей, є одним із 
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основних завдань у процесі навчання і виховання дітей з 

особливими потребами. 
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