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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ 
Д Л Я СТУДЕНТІВ ІЗ ВАДАМИ СЛУХУ 

В статье рассматривается методика преподавания философии 
для студентов с нарушениями слуха. Особое внимание уделяется фор-
мированию мировоззрения студентов, для чего, собственно, и призва-
но изучение философии. 

In the given article the method of teaching of philosophy for students with 
the lacks of ear is considered. The special attention is spared to forming of 
world view at students, to what the called study of philosophy. 

Філософія — це та сфера людського знання, яка є не тільки атри-
бутом цивілізації та культури, а й тією духовною силою, своєрідним 
«інтелектуальним магнітом», до якого тяжіє кожна особистість. Ви-
ділені із життя проблеми, аналізовані на рівні філософи, спри-
яють формуванню світоглядних, духовно-моральних, естетичних 
ідеалів, цінностей, гуманізації особистості. Вивчення філософії — 
це апробована багатовіковим досвідом людства найкраща школа 
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творчого мислення. Знання філософії дає змогу оперувати різно-
манітними ідеями, висувати, обґрунтовувати та критикувати різні 
теорії, концепції, відділяти суттєве від несуттєвого, розкривати 
взаємозв'язок явищ і процесів об'єктивно-суб'єктивної реальності. 
Пізнання навколишньої дійсності дає людині знання не лише про 
її суть, але й пре закони функціювання, специфіку зв'язків окремих 
її частин. І саме різноманітні філософські вчення у своїй єдності та 
неповторності дають можливість глибше, повніше осягнути сенс 
людського життя та його цінність, чітко визмачити шляхи і засоби 
досягнення смисложиттєвої мети [1]. 

Саме глибинний філософський світогляд надав можливість реа-
лізуватись у житті таким особистостям, як президент США Ф. Руз-
вельт, поетеса Леся Українка, композитор Л. Бетховен, художник 
Ф. Гойя, письменник Ф. Достоєвський, головнокомандуючий 
М. Кутузов, адмірал Нельсон, художниця М. Приймаченко тощо. 

Особливої актуальності набуває вивчення філософії для сту-
дентів з особливими потребами в умовах гуманізації освіти, оскіль-
ки культура взаємин і культура мислення, вміння користуватися 
свободою і підпорядковуватись правилам і законам, активність, 
мотивація вчинків, відповідальність, ініціативність, пошук і твор-
чість і є основою активної життєвої позиції. 

Основними завданнями викладання філософії є: дати студентам 
цілісне уявлення про специфіку філософського знання, його проб-
лематику, поняття та, категорії, історію зарубіжної та вітчизняної 
філософії, перспективи її подальшого розвитку; допомогти студен-
там зрозуміти, що формування і розвиток сучасної світоглядно-ме-
тодологічної парадигми моделі неможливі без філософії як теоре-
тичної основи людського світобачення, без розуміння філософії як 
життєвого завдання; допомогти студентам розвивати творче мис-
лення, засвоювати нові теоретичні прориви у розвитку сучасної фі-
лософської думки; допомогти студентам навчитися органічно по-
єднувати теоретичні положення з проблемами реальної дійсності, 
практичної діяльності майбутнього фахівця. 

Вивчення філософії передбачає застосування різних форм і ме-
тодів навчання. Форми роботи, застосовувані на заняттях з філо-
софії у студентів із вадами слуху, базуються на принципі творчої 
співпраці, роботи у форматі «викладач — студент». Передбачається, 
що студенти на лекції мають засвоїти основну інформацію, усвідо
мити логічні зв'язки, вивчити нові терміни, засвоїти висновки та 
звернути увагу на рекомендовану літературу. 
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Кожна з тем починається з роботи над схемою. Це дає мож-
ливість бачити матеріал загалом. На наступних заняттях також іде 
робота зі схемами, але більш конкретними, насиченими фактами, 
новими термінами. Аби схема «озвучувалась», «читалася», студенти 
ознайомлюються з основними п'ятьма принципами роботи: 

1. Розповідь має складатись із трьох частин, а саме із: 
вступу —- коротка, стисла характеристика періоду історії філо-

софії або одного з основних напрямків філософської науки; 
основної частини — виклад філософських течій і вчень, засвоєн-

ня нових термінів; 
висновку — значення періоду в історії людства або розділу філо-

софії для світоглядного бачення. 
2. Для роботи зі схемою та розповіді матеріалу за нею доцільно ви-

користовувати такі «слова-зв'язки»: 
— спочатку я охарактеризую... наскільки я знаю... 
— насамперед... я маю на увазі... 
— якщо розповідати..., то... проблема в тому, що... 
— зверніть увагу на... потім слід звернути увагу... 
— річ у тім, що... після цього... 
— повертаючись до... далі слід зупинитися на... 
— по-моєму... таким чином... 
— я гадаю... отже, можна сказати... 
— я вважаю... отже, можна зробити висновок... 
— на мою думку... підсумовуючи все сказане... 
3. Записи у схемі мають бути стислими (використовують ключові 

слова). 
4. Схема може «розростатися», наповнюватися фактами, іменами, 

термінами. 
5. Схема, подана викладачем, не є догмою. Студент може виробити 

свій, більш зручний для себе варіант. 
Таким чином, якщо на перших заняттях студентам пояснити ці 

особливості, то на кінець занять вони засвоюють основні навички 
побудови схеми, розповіді матеріалу за нею і можуть самостійно 
опрацьовувати інформацію. Така форма роботи сприяє розвиткові 
логічного мислення, формує вміння аргументовано висловлювати 
свої думки, сприяє якісному та швидкому, свідомому засвоєнню 
інформації, витісняє з практики бездумне зазубрювання. Студенти 
обов'язково мають робити записи у своїх зошитах. Практика за-
свідчує, що під час готування до іспитів такий зошит є, образно ка-
жучи, справжнім скарбом. 
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Крім того, було розроблено методологічні рекомендації до само-
стійної роботи з курсу «Філософія». Теми рекомендацій відповіда-
ють планам лекцій, семінарських занять і питанням для самостій-
ного вивчення основної робочої програми. Названі рекомендації 
включають: 

і) рекомендації до вивчення теоретичного матеріалу; 
2) рекомендації до готування та написання аудиторної конт-

рольної роботи; 
3) рекомендації щодо конспектування навчальної та методичної 

літератури; 
4) рекомендації для готування до іспиту. 
В умовах підписання Україною Болонської угоди актуальними 

є й розроблені фахівцями кафедри гуманітарних дисциплін мо-
дульні випробування з курсу філософії, які також активно застосо-
вуються у групах студентів із вадами слуху. 

Основне завдання модульних випробувань — дати ґрунтовний ма-
теріал для перевірки теоретичного опрацювання студентом курсу 
навчальної дисципліни. Унаслідок цього модулі-завдання перед-
бачають потребу звертання до різних філософських джерел: 
словників, хрестоматій з філософії, оригінальних текстів. Не 
останнє місце в роботі зі студентами із вадами слуху має тестуван-
ня — як поочне, так і заключне. На заключному занятті з філософії 
можна провести тест «100 філософів», в якому висвітлені такі пи-
тання: ім'я; період історії, до якого відноситься філософ; духовна 
або національна приналежність, напрям, течія або філософська 
школа; 2-3 філософські поняття, уведені в науковий обіг філосо-
фом [2]. 

У Державній національній програмі «Освіта (Україна XXI сто-
ліття)» наголошується на потребі «вдосконалення освіти дітей із 
вадами психофізичного розвитку в системі закладів суспільного ви-
ховання, забезпечення їх повноцінної життєдіяльності, соціально-
го захисту, умов для максимальної психологічної та соціально-тру-
дової реабілітації» [31]. 

Під час роботи зі студентами з вадами слуху потрібно враховува-
ти деякі проблеми, з якими доводиться стикатись викладачеві. 
З-поміж них чи не найголовнішими є: 

1) Антропофобія — соціальна госпіталізація, замкненість сімей-
ного кола, невміння спілкуватися з ровесниками та чужими; 

2) Закомлексованість — надмірне відчуття вади, сором'язливість, 
проблеми з власними батьками тошо). 
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3) Надмірне бажання бути, як усі (встигати за групою, читати до-
даткову літературу, відвідувати вечірки, не зважати на свої вади, не 
рахуватися із хворобою). 

Відтак студенти мають засвоїти, що небезстороннє ставлення до 
себе і своєї життєвої практики дає змогу особистості значною 
мірою свідомо визначити сюжет і спрямованість свого життєвого 
шляху. Визначає людина свій життєвий шлях у процесі пізнання, 
спілкування та праці. Важливим є положення про те, що сьогод-
нішній життєвий світ особистості залежить від усіх попередніх ета-
пів світобудови і визначає ставлення людини до сьогодення та до 
майбутнього. 

Таким чином, філософія формує світогляд у студентів з особли-
вими потребами, що дає їм можливість не лише вижити в сучасно-
му, такому непростому світі, а й мати особистісний світогляд, який 
дає можливість займати активну життєву позицію. Людину виховує 
суспільство, але й вона має на нього вплив. Студенти з особливостями 
в розвитку можуть привнести у суспільство гуманістичні цінності — 
осмислення життя, домінантності складових його змісту, морально-
вартісні конструктивні результати роботи розуму та почуттів. 
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