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М Е Т О Д И Ч Н І П І Д Х О Д И Д О П Р О Б Л Е М И Г У М А Н І З А Ц І Ї 
П Р О Ф Е С І Й Н О Ї П І Д Г О Т О В К И СТУДЕНТІВ 

З О С О Б Л И В И М И П О Т Р Е Б А М И 

Осуществлен теоретический анализ проблемы психологического 
обеспечения гуманизации профессиональной подготовки студентов 
с особыми потребностями, рассмотрены методические подходы к проб-
леме. На основании теоретических исследований автор делает вывод 
о существовании острой потребности именного в реализации личност-
ного подхода к студенту как одного из методических принципов. 

In clause the theoretical analysis of a problem of psychological mainte-
nance vocational training of students with special needs is carried out, 
methodical approaches to a problem are considered. On the basis of theoreti-
cal researches the autor does a conclusion that there is a sharp need for reali-
zation of the personal approach to the student as one of methodical prin-
ciples. 

Постановка проблеми. Згідно з останніми даними Всесвітньої 
організації охорони здоров'я, частота народжуваності дітей з особ-
ливими потребами становить 10,8%. Інакше кажучи, кожна десята 
дитина з'являється на світ із фізичними вадами. На жаль, у нашому 
суспільстві існують стійкі стереотипи відносно інвалідів. Це стає 
причиною того що інваліди не мають достатньої можливості роз-
вивати свої здібності, перебувають в ізольованому середовищі. 
Отже, існує проблема інтеграції людей з особливими потребами, 
проблема реабілітації, шо передбачає оптимальне відновлення 
можливостей інваліда для проживання в соціумі, зменшення нас-
лідків хвороби. 
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Процес гуманізації суспільства визначає нове спрямування 
соціального ставлення до інвалідів, потребуючи змін пріоритетів 
і в розвитку їхньої освіти та професійної підготовки. Людство, яке 
існує вже не одне тисячоліття, лише нещодавно почало розуміти 
потребу гуманістичного ставлення до інвалідів. 

Здобуття освіти, професії є надзвичайно важливим фактором 
у житті кожної людини, а для інваліда воно набуває ще й особли-
вого значення. Вітчизняний та зарубіжний досвід показує, що діти 
і молодь з особливими потребами мають низку невирішених пси-
хологічних проблем, що пов'язані з негативним впливом їхнього 
мікросоціального оточення та психогенною травматизацією через 
наявність фізичного (соматичного) дефекту. Для них характерні 
дезаптаційні прояви та кризи, що виявляються у перенапруженні 
емоційної сфери та поведінкових порушеннях. Вирішальне зна-
чення у процесі соціальної адаптації й інтеграції мають індивіду-
альні особливості дитини (молодої людини), що являють собою 
компенсаторний потенціал особистості і дають змогу виробити 
адекватні умовам середовища форми поведінки та життєдіяль-
ності. При цьому важливу роль відіграє сучасна й ефективна діаг-
ностика, профілактика та корекція поведінкових, психологічних, 
патохарактерологічних порушень. Названі завдання мають ви-
рішуватися з огляду на знання особистостей особистості дітей та 
молоді з обмеженими можливостями. Складність розвитку осо-
бистості студента-інваліда вимагає ретельного пошуку методо-
логічного підходу, адекватного гуманістично спрямованій профе-
сійній підготовці, що неможлива без урахування індивідуальних 
особливостей, специфіки розвитку особистості студента з особ-
ливими потребами в умовах навчання у вищому навчальному за-
кладі. 

Мета статті полягає у визначенні методичних підходів до проб-
леми гуманізації професійної підготовки студентів з особливими 
потребами. Для досягнення поставленої мети здійснено теоретич-
ний аналіз проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему гуманізації 
професійної підготовки студентів з особливими потребами ми роз-
глядаємо, виходячи з праць Г. О. Балла, Ю. 3. Гільбуха, І. А. Зязю-
на, Г. С Костюка, Є. О. Климова, В. А. Козакова, Є. О. Мілеряна, 
Н. Г. Ничкало, В. А. Семиченка, Ю. Л. Трофімова, Н. В. Чепелєвої, 
С. О. Сисоєвої, Т. С Яценко та інших вчених. 

49 



Розділ І Сучасні проблеми освіти, 
виховання і соціалізації людей 

У прагненні створити гуманістичну модель навчально-виховно-
го процесу різні вчені пропонують доволі широкий діапазон по-
глядів та ідей. Розглянемо деякі психолого-педагогічні концепції, 
на базі яких відбувається цей процес. 

І. М. Трубавіна пропонує власне визначення такого терміна, як 
«гуманістична педагогіка». На думку дослідника, це «педагогіка, що 
ставить дитину в центр виховання як найвищу цінність, розуміє її 
як неповторну, унікальну особистість, якій притаманні свої особли-
вості, здібності» [1]. 

На думку С. Гончаренко, під гуманізацією освіти треба розуміти 
«переорієнтацію на особистість, на формування людини як уні-
кальної цілісної творчої індивідуальності, що прагне до максималь-
ної реалізації своїх можливостей (самоактуалізації), відкрита для 
сприймання нового досвіду, здатна здійснювати свідомий і відпо-
відальний вибір у різноманітних життєвих ситуаціях» [2]. 

На думку винахідника «педагогіки людяності» А. В. Суворова, 
«вчити людяності, сприяти становленню особистості означає мак-
симально ефективно працювати над знищенням або компенсацією 
дефекту інваліда» [3; 9]. 

Гуманістичний підхід у своєму конкретно-науковому вигляді 
реалізується у принципі особистісно-орієнтованого навчання та 
виховання. У дослідженнях Г. С Костюка, Ф. Т. Іващенка, Т. В. Куд-
рявцева, В. О. Моляко, В. В. Рибалки та інших науковців осо-
бистісний підхід розглянуто як науковий принцип, що забезпечує 
розуміння, пізнання, розвиток і самореалізацію особистості. Мета, 
що реалізує особистісно-зорієнтована навчально-виховна модель, — 
це розвиток особистості з урахуванням її можливостей і схильнос-
тей. Стратегія поведінки педагога за цієї моделі полягає у ство-
ренні таких ситуацій, що сприяють максимальному розкриттю 
можливостей індивідуального зростання учня, стимулюють його 
внутрішні сили до творчого саморозвитку і самовдосконалення. 
Опора на особистісно-зорієнтований підхід створює умови, за яких 
кожен вихованець у самому собі та в інших бачить індивідуальність, 
поважає особисту гідність та гідність інших. Особистісна позиція 
педагога полягає в гуманістичному ставленні до учня (студента) як 
до найвищої цінності, як до мети, а не як до засобу. 

Розв'язання завдання гуманізації професійної підготовки сту-
дентів з особливими потребами, безумовно передбачає психолого-
педагогічне обгрунтування змісту і методів навчально-виховного 
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процесу, спрямованого саме на розвиток особистості студента. 
З огляду на це усвідомлюється гостра потреба саме в реалізації осо-
бистісного підходу до студента як одного з методичних принципів, 
що обґрунтовується сучасною психологією і педагогікою. Саме та-
кий підхід сприятиме більш цілеспрямованому, гармонійному роз-
виткові особистості студента з обмеженими можливостями як 
творчого, діяльного й активного громадянина. 

Принцип особистісного підходу, за К. К. Платоновим, означає 
таке вивчення особистості, «коли через особистість, як через ціле, 
пізнаються її елементи та зв'язки цих елементів як між собою, так 
і з цілісною особистістю», перш за все, розуміння самої особистості 
як сукупності внутрішніх умов, якими є структура її властивостей 
і якостей, через які заломлюються всі зовнішні дії [4; 190]. Дос-
лідник побудував свою психологічну, динамічну, функціональну 
структуру особистості як системоутворюючий компонент осо-
бистісного підходу [5]. 

Л. І. Божович вважає, що особистістю треба вважати людину, яка 
досягла певного рівня психічного розвитку. Цей рівень характери-
зується тим, що у процесі самопізнання людина починає сприйма-
ти та переживати саму себе. Важливою характеристикою особис-
тості є її активність, що проявляється у здатності свідомо впливати 
на оточуючу дійсність, змінювати її в особистих цілях, а також 
змінюватися самій заради досягнення поставленої мети. У цій мо-
делі особистості психічні процеси та функції, особистісні якості та 
властивості представлені у вигляді певної структури, центром якої 
є мотиваційна сфера. На думку дослідника, тільки через особис-
тість ми можемо пізнати дитину, вивчити кожну окрему психічну 
властивість індивіда як особистості загалом [8]. 

В. Є. Чудновський, говорячи про сутність особистісного підходу, 
стверджує, що найбільшого психолого-педагогічного ефекту мож-
на досягти, якщо впливати на здібності учня саме через його осо-
бистість, через внутрішній особистісний регулятор. 

У сучасній педагогіці та психології вимоги до формування осо-
бистісного підходу порушувались у дослідженнях таких сучасних 
науковців як В. В. Давидов, І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, В. В. Столін, 
В. О. Татенко, Б. О. Федоришина. 

Пропонують такі його форми, як «особистісно-соціально-
діяльнісний підхід» (О. В. Барабанщиков і М. Ф. Федоренко), 
«принцип діяльнісно-особистісного підходу» (В. І. Андреев), 
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«особистісно-діяльнісний підхід» (І. О. Зимня), «системний осо-
бистісно-діяльнісний підхід» (Л. М. Деркач), «індивідуально-осо-
бистісний підхід» (О. Я. Савченко) тощо [6]. 

Для нашого дослідження велике значення мають ідеї В. В. Ри-
балки. Дослідник розглядає особистісний підхід у професійній 
підготовці як науковий принцип, що забезпечує розуміння, пізнан-
ня, розвиток і самореалізацію особистості. 

Основний матеріал та результати дослідження. У зв'язку з пошуком 
ефективних методологічних підходів гуманістично спрямова-
ної професійної підготовки студентів з особливими потребами, 
нами було проведено опитування здорових студентів, що дало 
можливість визначити особливості ставлення їх до своїх однолітків 
із вадами фізичного розвитку. За даними анкетування, при визна-
ченні позитивних якостей інвалідів, 82% віддали перевагу таким 
якостям, як терпіння і наполегливість у досягненні мети; 15% рес-
пондентів обрали доброзичливість; 3% — працездатність. При від-
повіді на запитання: «Які негативні якості, на Вашу думку, прита-
манні інвалідам?», 52% обрали «надмірне почуття жалю до себе»; 
20% — недовіра до оточення; 22% — недостатня ініціатива; 6% — 
заздрість. При відповіді на запитання: «Які почуття викликають 
у Вас інваліди, які отримали професійну освіту та виконують квалі-
фіковану роботу?» 61% опитувані обрали варіант: «викликають по-
чуття поваги і навіть захоплення»; 31% — велику повагу; 6% — дея-
ку повагу; 2% — жодних почуттів. Зазначимо, що в опитувані взяли 
участь студенти соціономічного профілю (300 осіб), для яких допо-
мога людині з проблемами в розвитку є професійно важливою. Отже, 
отримані дані дають можливість у цілому охарактеризувати ставлен-
ня здорових студентів до своїх однолітків-інвалідів як позитивне. 
Визнаючи в якості найбільш притаманних інвалідам рис терпіння, 
респонденти визнають величезну кількість труднощів і проблем, 
з якими доводиться стикатися студентам-інвалідам. Ставлення здо-
рового оточення до дітей та молоді з особливими потребами багато 
в чому визначає ефективність навчання та інтеграції в суспільство 
загалом. Позитивне ставлення, розуміння та прийняття педагогами 
та здоровими однолітками людей з обмеженими можливостями 
впливають на їхній розумовий, емоційний і соціальний розвиток. 

Висновки. Для нашого дослідження важливо водночас виріши-
ти (ототожнити) в єдиному процесі професійної підготовки, з од-
ного боку, проблеми особистісного розвитку студентів-інвалідів, 
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з іншого — проблеми морального саморозвитку здорових сту-
дентів. З огляду на це, в якості методичного підходу до проблеми 
гуманізації професійної підготовки студентів з особливими потре-
бами, нами запропоновано використання так званого особистісно-
соціономічного підходу. Моральні переконання виникають в осо-
бистості через оволодівання нею суспільних моральних норм 
і принципів, їхньої апробації в поведінці. У процесі сумісного на-
вчання відносно здорові отримують можливість моральної практики, 
тобто реального спілкування з тими, хто потребує їхньої допомоги. 
На нашу думку, цей фактор, як ніякі розмови та переконування, на-
дасть можливість молодій людині «потренувати» власну доброту, 
відчути себе потрібним по-справжньому. 

Згідно з гуманістичною парадигмою суспільно зумовлені цілі 
підготовки студентів-інвалідів до професій соціономічного профі-
лю повинні передбачати створення умов для максимально повного 
засвоєння особистістю матеріальної та духовної культури, забезпе-
чувати її соціальну адаптацію та просоціальну активність. Об'єк-
тивно зумовлені цілі освіти репрезентують на рівні суб'єкта через 
реалізацію індивідуально детермінованих потреб. Суб'єктно зумов-
лені цілі освіти повинні бути спрямовані на якнайбільше задово-
лення потреб особистості студента. Потреби суб'єкта знаходять 
своє відображення та максимальне втілення в тому разі, якщо він 
має можливість задоволення їх у таких формах активності, що як-
найповніше відповідають його індивідуальним властивостям. 
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