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АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ 
ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

У статті розглянуто специфіку входження до студентського се&
редовища студентів, що мають обмеження фізичного здоров’я. Роз&
криваються психологічні аспекти процесу адаптації до умов навчання
у ВНЗ; висвітлено труднощі адаптації студентів з особливими по&
требами під час інтегрованого навчання.
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Постановка проблеми. Середовище є важливим чинником ре/

абілітації студентів, які мають обмежені можливості фізичного здо/

ров’я. Серед найважливіших факторів, що сприяють інтеграції не/

повносправних людей у суспільство, слід назвати отримання

професійної освіти, зокрема у вищих навчальних закладах (ВНЗ).

В ідеалі студентське середовище — це той чинник, який чинить

вплив на розкріпачення студента, що має певні проблеми з фізич/

ним здоров’ям, змінює його свідомість, дає змогу відчувати себе

повноцінною людиною, сприяє успішній соціалізації не тільки

в студентській групі, але й в університетському середовищі загалом. 

Фізичні дефекти студентів значною мірою ускладнюють їхні

контакти з оточенням, обмежують участь у суспільному житті, не/

гативно позначаються на особистісному розвитку, викликають по/

чуття неспокою, невпевненості у собі, призводять до формування

комплексу меншовартості. Студенти з інвалідністю мають певні

особистісні особливості: це занижені самооцінка і рівень домагань,

певні акцентуації характеру, неконструктивні психологічні захисти,

неадекватні взаємини з ровесниками та дорослими, що може ви/

кликати як міжособистісні, так і внутрішньоособистісні конфлікти

протягом навчання [8, 37]. 

Освітянське середовище для студентів з проблемами фізичного

здоров’я як важливий чинник соціалізації особистості, надає мож/
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ливість організації міжособистісного спілкування не тільки під час

аудиторного вивчення навчальних дисциплін, але й на неформаль/

ному рівні, поза навчанням. Однак якісне навчання інвалідів по/

требує створення потрібних для цієї категорії студентів умов. Одним

із важливих аспектів забезпечення успішної діяльності студентів

з інвалідністю є вивчення питання адаптації студентів до навчання

у вищій школі та до суспільного життя. Пошук шляхів успішної

адаптації до змінюваних соціальних умов та нової діяльності є на/

гальною проблемою для кожного, хто навчається у ВНЗ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальним проблемам

адаптації молоді до нових умов життєдіяльності та взаємин у соціа/

льній групі присвячені праці вітчизняних (В. Кікоть, В. Петровсь/

кий, Л. Виготський, О. Симоненко, Т. Середа, О. Гончаров, М. Лі/

сіна, А. Фурман) та зарубіжних (Е. Еріксон, Д. Клаузен, З. Фройд та

ін.) учених. В окремих психологічних дослідженнях вирішуються

завдання адаптації молоді до навчання у ВНЗ (О. Борисенко, А. За/

харова, В. Кан/Калік, Т. Каткова, М. Левченко, О. Мороз, В. Шти/

фурак та ін.). Проблеми інтеграції дітей та молоді з особливими

потребами спостерігаються в дослідженнях Л. Калмикової, Л. Се/

редюк, В. Шиян, В. Лехан, А. Іпатов та ін.

Мета роботи — розкрити психологічні аспекти процесу адап/

тації до умов навчання у ВНЗ; визначити основні труднощі адап/

тації студентів з особливими потребами під час інтегрованого на/

вчання; виділити фактори, що впливають на процес адаптації.

Соціально/психологічна адаптація розуміється як один із

провідних чинників і необхідна умова соціалізації. У педагогічних

дослідженнях адаптацію молоді розглядають як неперервний і коли/

вальний процес, у якому відбувається перехід до різних сфер: діяль/

ності, спілкування, самосвідомості. У сфері діяльності адаптація —

це процес «засвоєння нових видів навчальної та трудової діяльності,

научуваності» [6, 198]. У сфері спілкування адаптацію розглядають із

позицій розширення, залучення нових видів і незвичних способів їх

здійснення, тобто адаптація опосередковує процес соціалізації.

Проаналізувавши поняття адаптації в педагогіці та психології,

Т. Каткова додержується уявлень про адаптацію індивіда до нових

умов середовища або ж виду діяльності як складного багатофактор/

ного процесу врівноважування між актуальним рівнем розвитку

індивіда, його можливостями та новими вимогами середовища

(діяльності) до нього, а також як результат цього процесу [4, 13].
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Загалом під процесом адаптації розумітимемо складну систему

перетворень, що відбуваються з людиною відповідно до зміни

в умовах її життя, внаслідок яких виникають певні якості: а) адап/

тованість як безпосередній результат цих перетворень, тобто стан

узгодження наявних якостей і вимог середовища; б) адаптованість

як інтегрована особистісна якість, що забезпечує здатність людини

до подальших перетворень. Результат процесу адаптації — адапто/

ваність людини до певної системи. 

У сучасній літературі використовується багато суперечливих

визначень цього поняття. Багатьма авторами адаптація визначаєть/

ся як пристосування. Проте таке тлумачення поняття є вельми

вузьким, оскільки не враховує специфіки адаптації людини. Адже

людина не лише пристосовується до середовища, але й активно пе/

ретворює його. Як відомо, між людиною і середовищем існують

мінливі, взаємодоповнюючі відношення. Можуть спостерігатися їх

варіанти: змінюванність людини при незмінюваному середовищі

(відрив від життєвих обставин); різноспрямовані зміни людини

і середовища (поглиблення суперечностей); незмінюваність люди/

ни при життєвих обставинах, що змінюються (консерватизм); одно/

спрямовані зміни людини і середовища (синхронізація розвитку та

умов); незмінюваність людини і середовища (стагнація) [2, 175–176].

Процеси соціально/психологічної адаптації і соціалізації щіль/

но пов’язані. Соціальна адаптація людини передбачає формування

активної особистісної позиції, усвідомлення власного соціального

статусу. Умовою і результатом адаптації особистості є сформо/

ваність соціально і професійно значущих засобів спілкування, по/

ведінки та діяльності, які суспільство визнає і підтримує.

Труднощі адаптації студентів на початкових етапах навчання

у ВНЗ зумовлені низкою обставин. У ВНЗ система навчання харак/

теризується великим обсягом матеріалу, самостійністю і відпові/

дальністю студентів. Особливості переходу із середньої школи до

ВНЗ пов’язані не тільки з перебудовою провідного типу діяльності,

але й із входженням особистості у новий колектив. Вступ до ВНЗ

є переломною подією в житті молодих людей. Найбільші труднощі

полягають у зміні соціальної позиції при переході зі шкільного

соціуму, зміні способів навчальної діяльності, зміні звичних для

школяра зв’язків, відносин і стереотипів поведінки. На початку

навчання студент повинен «перестати» бути школярем, а до

закінчення навчання — «перестати» бути студентом [5, 192].
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Навчання у ВНЗ потребує вміння самостійно організувати на/

вчальну діяльність. Необхідною умовою успішності студента є за/

своєння нових для нього особливостей навчального процесу. На

перших курсах складається студентський колектив, формуються

навички й уміння раціональної організації розумової діяльності,

усвідомлюється (або не усвідомлюється) покликання до обраної

професії, виробляється оптимальний режим праці, дозвілля і побу/

ту, встановлюється система роботи із самоосвіти та самовиховання

професійно значущих якостей особистості.

Розрізняють три форми адаптації студентів до умов навчання

у ВНЗ:

1. Формальна адаптація, що стосується пізнавально/інфор/

маційного пристосування студентів до нового оточення, до струк/

тури вищої школи, до вимог і своїх зобов’язань.

2. Соціально&психологічна (суспільна) адаптація — це процес
внутрішньої інтеграції груп студентів&першокурсників і інтеграція
цих груп зі студентським оточенням загалом.

3. Дидактична адаптація, що стосується підготовки студентів
до нових форм і методів навчальної роботи у вищій школі [7, 285–287].

За результатами дослідження Ю. Бохонкової виявилось, що

найбільшого значення в процесі адаптації студенти надають суб’єк/

тивним причинам: невмінню спілкуватися і налагоджувати контак/

ти з ровесниками і старшими за них людьми, невмінню розподіля/

ти свій час, недостатню вимогливість до себе, невисокі здібності до

деяких навчальних дисциплін, недостатньому бажанню вчитися. 

Серед нових соціально/психологічних проблем, що гальмують

процес адаптації, було виокремлено: незадовільний стан здоров’я

(серцеві хвороби, алергія, тиск, жіночі захворювання, нервове ви/

снаження, виразкова хвороба); обмеженість місць для дозвілля;

труднощі поєднувати навчання з роботою; невміння налагодити

контакт з викладачами, конфлікти з ними; небажання брати участь

у громадській роботі; невпорядкованість університетського побуту

(незадовільний дизайн, бруд, візуальна атмосфера навчання) [1, 48].

Отже, це показує, що нинішня соціальна ситуація породжує

значні труднощі в адаптації першокурсників, створює відчуття не/

захищеності. Це сприяє формуванню акцентуацій характеру та зу/

мовлює проблему дезадаптації.

Стосовно проблеми адаптації студентів з інвалідністю до умов

навчання у ВНЗ слід зазначити, що вивчення суб’єктивних

виховання та інклюзії людей Розділ І
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і об’єктивних чинників процесу адаптації студентів з особливими

потребами визначає шляхи, методи та засоби забезпечення їм

рівних можливостей в реалізації їх потенціалу, прав і свобод, що

в кінцевому рахунку надасть змогу цій категорії людей брати актив/

ну участь в усіх сферах життя суспільства.

Надання освіти інвалідам ставить перед ВНЗ певні завдання щодо

забезпечення належного методичного рівня організації навчального

процесу, специфічного супроводу навчання та створення необхідних

умов для побуту. Водночас у закладах освіти ще не створено достатніх

умов для людей з особливими потребами. Основними труднощами для

їх створення є недостатнє матеріально/технічне забезпечення, невели/

ка кількість фахівців, що мають досвід роботи з інвалідами, психо/

логічна неготовність викладачів працювати зі студентами/інвалідами. 

Сьогодні в багатьох розвинутих країнах ця проблема розгля/

дається в контексті інтегрованого навчання. Інтеграція осіб з особ/

ливостями розвитку в загальноосвітнє середовище розпочалась

у багатьох країнах Європи вже у 70/х роках. Під впливом Конвенції

ООН про права інвалідів, про права з розумовою відсталістю осіб

(1971, 1975) у країнах Європи й Америки переглядаються націо/

нальні системи фахової освіти, вводиться інтегроване навчання. За

даними європейської конференції «Фахова освіта в Європі» (Па/

риж, 1995), за 15 років апробації інтегрованого навчання кількість

спеціальних шкіл скоротилася, хоча співвідношення навчання

дітей з відхиленнями в розвитку у звичайній і спеціальній школах

у різних країнах є різним. Так, у Швеції 100% дітей, котрі мають ва/

ди зору, навчаються в масовій школі, а у Франції — тільки 19%,

у Канаді 87% дітей із порушенням слуху навчаються в масовій

школі, а в Бельгії — лише 25%, у Швеції 80% дітей з порушенням

опорно/рухового апарату навчаються в інтегрованих закладах

освіти, а в Бельгії — тільки 13% [3, 221].

Із щойно наведених даних можна зробити висновок, що кожна

країна обирає свій шлях, опирається на свої традиції. Зокрема, на

сьогодні немає єдиної думки про переваги і недоліки інтегрованого

навчання.

Ідеї інтегрованого навчання людей з обмеженими можливостя/

ми дедалі більше проникають і в наше суспільство. Під інтеграцією

розуміється залучення інвалідів у суспільство як повноправних йо/

го членів, які беруть активну участь у всіх сферах життєдіяльності,

освоєння ними економіки, культури, науки.
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Інтегрована форма навчання у ВНЗ передбачає спільне навчан/

ня студентів інвалідів з іншими студентами. Така форма навчання

визнає за людьми з інвалідністю рівні права на отримання освіти

і потребує здійснення політики рівних можливостей навчання та

виховання студентів з інвалідністю, що здійснюється в інтегрова/

них групах, які можуть розглядатися як певне мікросередовище.

Але для навчання дитини або дорослого з певними вадами в інте/

грованому навчальному закладі мають бути створені відповідні

умови та соціальний, психологічний і педагогічний супровід.

Адаптація студента з інвалідністю до інтегрованого середовища

є головним завданням перших студентських років. Їм потрібно оз/

найомитися зі структурою ВНЗ, із формами навчання, системою

контролю знань, увійти у студентський колектив, пристосуватися

до ритму студентського життя і навчання, максимально розкрити

свої здібності і таланти.

Численні аспекти адаптації та інтеграції студентів з особливими

потребами до студентського середовища можуть бути успішно ре/

алізовані завдяки не лише їх особистісним зусиллям, а й завдяки

увазі та допомозі батьків, товаришів по навчанню, викладачів та

інших співробітників ВНЗ [3, 222]. 

Соціально/педагогічна робота зі студентами з особливими

потребами передбачає певний ряд вірогідних підходів, а саме: інди/

відуальний, особистісно/гуманістичний підхід до студентів з особ/

ливими потребами; діагностичний підхід (дослідженні особливос/

тей інтелектуального розвитку, пізнавальних здібностей, ціннісних

ставлень, мотивів і потреб спрямованості особистості); функціо/

нальний підхід, основою якого виступає бажання змін на краще

у студентів/інвалідів, їхньої здатності до сприйняття допомоги;

соціально/психологічний підхід, який передбачає сприйняття осо/

бистості з особливими потребами, визнання її як члена суспільства,

повага до її прав.

Організація інтегрованого навчання інвалідів у ВНЗ повинна

враховувати загальні і специфічні принципи гуманістичної педа/

гогіки та психології, найважливішими з яких є суспільна спрямо/

ваність; розвиток особистості інваліда в діяльності і спілкуванні;

стимулювання внутрішньої активності особистості; гуманізм

у поєднанні з високою вимогливістю; врахування вікових індивіду/

альних особливостей; виховання в колективі; єдність і пого/

дженість вимог, зусиль і дій ВНЗ, родини, громадськості; законність
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і забезпечення прав людини; відповідальність за дотримання пра/

вил і норм у взаєминах зі студентом/інвалідом; доступність; опора

на потенційні можливості людини та максимізація соціальних ре/

сурсів; поєднання допомоги із самодопомогою; добровільність

у прийнятті допомоги; відповідальність суб’єктів соціальної роботи

за збереження етнічних і правових норм.

Отже, особливістю навчання студентів з обмеженими можли/

востями в інтегрованому колективі є те, що, сприймаючи їх як

рівних, до них висувають такі самі вимоги, як і до інших студентів.

Багатьом студентам з особливими потребами у ВНЗ не вистачає

достатньої уваги та підтримки з боку викладачів. Викладач орієн/

тується на більшість аудиторії, що може призвести до невстигання

студента з інвалідністю порівняно з більшістю. Допомога в адапта/

ції студента з інвалідністю до умов навчання та надання йому

підтримки можуть відбуватися лише шляхом організації супроводу

їх навчання. Супровід навчання може передбачати конкретні мето/

ди, засоби, прийоми та форми організації взаємодії викладача і сту/

дента з особливими потребами.

Для формування та визначення специфіки супроводу навчання

велике значення мають знання про середовище, в якому перебував

студент до вступу у ВНЗ; група інвалідності та інформованість про

хворобу; фізичний стан і реальні можливості студента; психологічні

особливості особистості студента, майстерність і готовність викла/

дача співпрацювати зі студентом/інвалідом.

Майстерність викладачів ВНЗ полягає в умінні вибрати такі

технології, принципи і методи навчання, які сприяють розвитку

творчості студента як здорового, так і того, що має проблеми з фі/

зичним здоров’ям, формуванню самосвідомості, а також роблять

процес навчання цікавим і захоплюючим. 

Висновки. Адаптація студентів з обмеженими можливостями

в умовах інтегрованого навчання стосується впливу як суб’єктив/

них, так і об’єктивних чинників. Особливої уваги тут потребують

студенти/першокурсники, оскільки звична для них організаційна

модель навчання у школі відрізняється від навчання у вищій школі.

Допомога в адаптації студента з інвалідністю до умов навчання та

надання йому підтримки можуть відбуватися лише шляхом органі/

зації супроводу їх навчання та дотримання основних принципів гу/

маністичної педагогіки та психології. 
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В статье рассматривается специфика вхождения в студенческую
среду студентов, которые имеют ограниченные возможности физи&
ческого здоровья. Раскрываются психологические аспекты процесса
адаптации к условиям обучения в вузе; освещаються трудности адап&
тации студентов с особыми потребностями в процессе интегрирован&
ного обучения.

Ключевые слова: адаптация студентов, адаптированность, фор/

мальная адаптация, социально/психологическая (общественная)

адаптация, дидактическая адаптация, дезадаптация, интегрирован/

ное обучение, сопровождение обучения студентов с особыми по/

требностями.

The specification of persons with disabilities entering into student’s sur&
rounding is considered in the article. There are opened phsychological
aspects of adaptation process to studing circumstances in higher educational
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institutions; main difficulties of students with disabilities adaptation in the
process of intergrated studing. 

Key words: adaptation of students, adapted, formal adaptation, social/

psychological (public) adaptation, didactic adaptation, integrated teach/

ing, accompaniment of the teaching students with the special necessities.
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ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ У XVI–XVII СТ. В УКРАЇНІ 

ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ НАВЧАННЯ 
ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ В ІНТЕГРОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

У статті розглядається історія створення й особливості навчаль&
но&виховної діяльності Острозької академії у ХVІ–ХVIІ ст. в Україні.
На підставі історичних праць і джерел аналізується рівень викладан&
ня та якості системи навчання слухачів в Острозькій академії з ме&
тою визначення шляхів реалізації її досвіду в процесі навчання та ви&
ховання людей в сучасному інтегрованому середовищі ХХІ ст.

Ключові слова: Острозька академія, князь Константин Острозь/

кий, система навчання та виховання, братські школи, Острозький

осередок науки та культури

Бурхливий розвиток науково/технічного прогресу та передових

технологій у світі, створення ефективної ринкової моделі еко/

номіки, побудова демократичного гуманного суспільства, яке

орієнтується на високі національні цінності, вимагають від сучас/

ного українського суспільства поглибленого дослідження проблем

навчання та виховання людей в інтегрованому середовищі ХХІ

століття. Перед українською громадськістю, її освітою та наукою

постало завдання пошуку та впровадження у життя власної моделі

навчального та виховного процесів, кінцевою метою яких є форму/

вання в сучасній Україні висококваліфікованої, високоінтелекту/
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