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ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНЦІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ОСІБ 

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 
НА ЗАСАДАХ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Стаття окреслює шляхи підготовки управлінців вищих навчаль&
них закладів на підставі сучасного розуміння феномену людини та її
структурної організації, що становить основу акмеолого&педагогічно&
го забезпечення навчально&виховного процесу щодо підтримки та
відновлення здоров’я у молоді з інвалідністю як цілісного явища.

Ключові слова: інтегроване навчання, акмеологічна позиція, ак/

меологічний розвиток, здоров’я, життєвий успіх, духовність,

Підписання у вересні 2008 р. Конвенції з прав інвалідів свідчить
про те, що Україна взяла курс до міжнародної спільноти. Зробивши
цей відповідальний крок, держава зобов’язалася створити високі
стандарти життя і для молоді, котра має інвалідність. Прийняття
цього важливого міжнародного документа суттєво змінює діючий
стереотип про інвалідів стосовно того, що їх слід розглядати не як
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осіб, які тільки потребують соціального захисту, а як таких, яким
потрібно надати можливості, аби вони могли повністю реалізувати
в житті свій особистий потенціал. Враховуючи особливу відпові/
дальність вищої освіти, яка є головною ланкою підготовки молодої
людини до самостійного життя і той факт, що кількість молоді з ін/
валідністю, яка потребує спеціальних освітніх умов для навчання
з кожним роком зростає, особливої актуальності набуває проблема
підготовки управлінських кадрів вищих навчальних закладів з ви/
соким рівнем професійної компетентності щодо організації на/
вчання названих осіб. Особливістю навчання значної кількості осіб
з інвалідністю є те, що реалізація їхнього потенціалу неможлива без
сторонньої допомоги — створення навчальним закладом спеціаль/
них умов для отримання освіти, звідси і визначається статус вище/
зазначеної категорії молоді як осіб з особливими освітніми потре/
бами. Відповідно до Закону «Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні», міжнародних документів (Конвенції про права
інвалідів та ін.) зазначаємо, що особа з особливими освітніми по/
требами — це особа, яка має інвалідність (міра втрати здоров’я, ви/
значена МОЗ України), що перешкоджає засвоєнню освітніх прог/
рам без створення спеціальних умов для отримання освіти. 

Підготовку управлінців вищих навчальних закладів ми розу/
міємо, з одного боку, як підготовку студентів — майбутніх управ/
лінців, що керуватимуть навчальними закладами системи освіти,
а з іншого — як підвищення кваліфікації управлінців вищих на/
вчальних закладів, що відповідальні за організацію навчання
у ВНЗ, в тому числі і для осіб з особливими освітніми потребами. 

Система підготовки управлінських кадрів зумовлена специфі/
кою суб’єктів, на яких спрямовано управління. Специфіка фізич/
ного і психологічного стану здоров’я осіб з особливими освітніми
потребами вимагає особливо ретельного добору форм організації та
змісту їхнього навчання, тобто створення особливого освітнього
середовища. Особливістю освітнього середовища, в якому навча/
ються інваліди, є те, що організація навчання має поєднувати
освітній процес з реабілітацією (процесом підтримки та відновлен/
ня стану здоров’я).

Для реалізації такої особливості організації навчання міжнарод/
на і вітчизняна практика пропонує молоді з особливими освітніми
потребами широкий вибір доступних форм здобуття освіти: а саме
дистанційну, екстернатну, а також інтегровану форму навчання
(інтегроване навчання). 
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Термін «інтеграція» (від латин. іntegration — відновлення, по/

повнення, від іnteger — цілий) поняття, що означає стан зв’язаності

окремих диференційованих частин і функцій системи, організму

в єдине ціле, а також процес, що веде до такого стану [14]. 

Ураховуючи викладене та закони «Про соціальні послуги»,

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Поло/

ження про організацію навчального процесу у вищих навчальних

закладах», міжнародні документи, ми визначаємо, що інтегроване

навчання є формою здобуття певного освітнього рівня з урахуван/

ням системи супроводу (психолого/педагогічного, соціального, ме/

дичного та ін.), яка поєднує навчання з реабілітацією, що дає мож/

ливість особам з особливими освітніми потребами навчатися

спільно з особами, які не мають таких потреб.

Інтегроване навчання реалізується, з одного боку, в результаті

складання індивідуальних навчальних планів в поєднанні з індиві/

дуальною програмою реабілітації студента та з урахуванням систе/

ми супроводу навчання, а з іншого — через інтеграцію змісту осві/

ти, технологій навчання. Інтеграція змісту освіти значно поліпшує

вирішення питань щодо збереження, зміцнення та відновлення

здоров’я, розвитку інтегративного мислення, яке є важливим, ви/

ходячи з аналізу сучасного потоку інформації, в сучасних транс/

формуючих умовах існування людини. 

Підготовка управлінців вищих навчальних закладів до організа/

ції навчання осіб означеної категорії молоді потребує розвитку

змісту навчання через розроблення й запровадження узагальнених

і систематизованих курсів з людинознавства, що базуються на су/

часних поглядах про структурну організацію людини як основу но/

вої парадигми освіти та виховання здорового суспільства, його гар/

монійного розвитку. Вдосконалення технології навчання можливе

через застосування сучасних підходів, які сприяють створенню ат/

мосфери успіху у навчальному закладі. Накреслені завдання можна

реалізувати через інтегративну науку акмеологію, яка виникла на

стику таких наук про людину, як психологія, філософія, педагогіка,

валеологія, фізіологія, соціологія, культурологія та ін., і на її основі

акмеологічного підходу.

Дослідження останніх років, зокрема А. Деркача, В. Зазикіна,

Н. Кузьміної, В. Максимової, Н. Полєтаєвої, Р. Сабанчієвої та ін.

[3, 8, 12, 13, 15], обгрунтовують, що акмеологічний підхід — це сис/
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тема принципів, прийомів і методів, яка базується на методологіч/

них принципах і методах дослідження, вирішенні практичних зав/

дань, пов’язаних із розвитком дорослої людини. Окреслений підхід

сприяє створенню атмосфери успіху і посилює соціальні функції

системи освіти.

Ми приєднуємося до позиції Р. Сабанчієвої [15], за якої акмео/

логічний підхід складається з таких класичних підходів:

– системного, що розроблений у філософії, соціології та вико/

ристовується в педагогіці і психології;

– цілісного (комплексний підхід) щодо вивчення людини як

індивіда, особистості й індивідуальності, суб’єкта діяльності; 

Поняття «система» і «педагогічна система» трактуються науков/

цями по/різному. Т. Ільїна, зокрема, вважає, що систему слід розгля/

дати як упорядковану сукупність взаємопов’язаних елементів, що

об’єднані спільною метою функціонування та єдністю керування і які

можуть вступати у взаємодію з середовищем як цілісна єдність [7].

В. Афанасьєв під цілісною системою розуміє сукупність компо/

нентів, взаємодія яких породжує інтегративні системні якості, які не

притаманні її окремим елементам [4]. Педагогічну систему Т. Соро/

чан розглядає як певну сукупність взаємозалежних і взаємодіючих

між собою компонентів, що утворюють цілісність, єдність [17]. На дум/

ку Н. Кузьміної, ядром педагогічної системи є ідея цілісності, а струк/

турними компонентами цієї системи є мета, зміст, методи, а також

учасники педагогічного процесу [8]. Таким чином, смисл управлінсь/

кої діяльності полягає в забезпеченні ефективних взаємозв’язків між

структурними компонентами системи, а отже, її цілісності. 

Професіоналізм управлінської діяльності виявляється у здат/

ності керівника максимально врахувати умови, закономірності та

принципи діяльності в конкретній професійній сфері, у створенні

оригінальної системи управління.

Оскільки в контексті дослідження є керівник вищого навчаль/

ного закладу, який прагне до самовдосконалення, слушним буде

проаналізувати, які технології професійного розвитку дорослих

людей, зокрема керівників, пропонує акмеологія [17].

Метою підготовки керівників вищих навчальних закладів,

в яких організується навчання і виховання осіб з особливими освіт/

німи потребами, на нашу думку, є формування сучасного керівни/

ка на основі акмеологічної позиції та акмеологічних принципів

виховання та інклюзії людей Розділ І
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(принципів успіху), який здатний активізувати і підтримати ціліс/

ний розвиток молоді з інвалідністю. 

Поняття «позиція» (латин. position від pono — розміщую, ставлю)

розглядаємо як точку зору на те чи інше питання, яке визначає ха/

рактер дій, поведінки тощо [16]. За В. Максимовою, акмеологічна

позиція — це стійка система відносин людини до певних сторін

дійсності, яка виявляється в соціальній поведінці (наприклад,

у ставленні до осіб з особливими освітніми потребами). Вона є ре/

зультатом ціннісно<смислового самовизначення особистості, яка оби/

рає такі цінності, як здоров’я, життєвий успіх і духовність як пріори/

тетні [12]. Окреслені цінності можуть бути обрані людиною, яка має

сучасні погляди щодо структурної організації людини. Ми

схиляємося до думки академіка, доктора біологічних наук М. Гонча/

ренко, в тому, що з позиції цілісного підходу структурну організацію

людини можна представити у вигляді піраміди (див. рис.). 

1) духовна складова структурної організації людини — вершина

піраміди, є управляючим елементом інших складових [6]. До цієї

думки приєднується О. Вишневський у роботі «Теоретичні основи

педагогіки», в якій зазначає, що людський організм має три рівні

структури: морально/духовний, психічний і матеріально/фізичний,

які утворюють цілісну систему, щопрагне до чистоти, гармонії та

рівноваги [5]. 
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Рис. 1. — Тактика пізнання й оздоровлення, прийнята у валеології
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Таким чином, відповідно до означеної структурної організації

людини, здоров’я — це інтегральний показник його складових: ду/

ховного психологічного і фізичного здоров’я з провідною роллю

духовної складової, а відтак — духовного здоров’я.

Названі поняття розкриваються у працях М. Гончаренко,

Ю. Андрєєва, Л. Анісімової, В. Ліщук, Е. Мосткової, В. Лободіна та ін.

[6; 3; 2; 9; 10; 11]. Ці вчені визначають духовне здоров’я як стан, коли

людина в кожний момент відчуває радість і інтерес до життя, гармонію

щодо оточуючого світу, це стан, в якому індивід відчуває себе завжди

молодим, щасливим, життєрадісним, що особливо важливо для мо/

лоді з інвалідністю. Згідно з вищезазначеним, рівень здоров’я зале/

жить головним чином від духовного розвитку людини, а вираженність

відповідності між хворобою і здоров’ям є показником правильності

вибраного шляху. М. Гончаренко виділяє фактор «шляху» як найваж/

ливіший фактор принципу духовного розвитку. «Рух по «шляху» ха/

рактеризується швидкістю внутрішніх змін ... зміст «шляху» ... почи/

нається з вибору» [6, 241]. На нашу думку, цей «шлях» духовного

розвитку можна виразити в наступних етапах: народження, духовне

дитинство, духовна юність, духовна зрілість, духовний континіум.

Духовний розвиток не залежить від віку, а лише від вибору люди/

ни. Його вона здійснює на будь/якому етапі свого біологічного

функціонування, роблячи вибір в бік прискорення або гальмування

свого духовного розвитку. Порівняємо шляхи духовного і біологічного

розвитку. Біологічний розвиток людини має однакові вікові етапи,

а саме: народження, дитинство, юність, дорослість, старість, смерть.

Він не залежить від вибору людини, і його людина зупинити не

може з власної волі. Духовне народження, на думку вчених, дає ре/

зультат набуття здатності до душевного відновлення і відбувається

через гармонізуючу саморефлексію (покаяння). «Усвідомлення

своїх помилок ... дозволяє людині стати впевненою в житті і спо/

кійно переносити всі труднощі життя. Покаяння дозволяє отрима/

ти спокій і відчути вдячність за отриманий досвід. Покаяння не/

обхідне для духовного удосконалення людини» [6, 222–223]. 

Рівень юності — характеризується здатністю особистості прак/

тично перемагати в собі гордість, зарозумілість, злість у думках,

словах і злий шлях у своїх діях. Цей рівень духовного розвитку по/

ступово переходить у наступний — духовну зрілість.

Духовна зрілість характеризується наявністю духовної позитив/

ної сили, за допомогою якої людина може: швидко забувати
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і прощати негатив завдяки позитивному мисленню; проявляти

терпіння і довготерпіння, яке зв’язано з певними здібностями. Це

здатність не просто констатувати проблеми, а приймати мудрі

рішення для успішного вирішення проблем; здатність не реагувати

негативно на основі внутрішнього спокою і контролю над

емоціями; приймати багатогранність життя (розуміння на основі

прийняття); вирішувати проблеми з любов’ю; взаєморозуміння,

мужність, гнучкість, внутрішня рівновага; прийняття інших, незва/

жаючи на недоліки характеру, повага, відсутність критики і осуду;

сила протистояти труднощам; ясний розум, співпраця. 

Духовний розвиток не можна нав’язати людині, оскільки він

є індивідуальним. Але завданням системи навчання і виховання

є надавати можливість розвивати в людині вже наявні позитивні

риси, а також допомогти їй знайти свій шлях до пізнання себе як

фізичної, так і духовної сутності. Для системи освіти поняття ду/

ховного розвитку та духовної зрілості є надзвичайно складними,

оскільки вирішення проблем морального здоров’я має базуватися

на новому світогляді щодо структури людини. Соціальний прогрес

можливий лише за умови морального вдосконалення та духовного

зростання кожної окремої людини, що позитивно позначається на

суспільному прогресі в цілому. 

Викладене дає підстави зробити такі висновки:

1. Самовдосконалення є головним завданням кожної людини,

тому освіта загалом призначена формувати життєву зрілість, а це

«життєва компетенція, яка допомагає їй вирішувати власні життєві

проблеми, поліпшувати якість життя і якість професійної праці.

2. Підготовка керівників вищих навчальних закладів до органі/

зації навчання осіб з особливими освітніми потребами має йти по

шляху оновлення принципів освітньої діяльності (комплексність,

системність, суб’єктність, розвиток, активність, духовно/моральні

принципи [3; 8; 12]) акмеологічним змістом щодо формування но/

вого світогляду, який базується на сучасному розумінні феномену

людини, принципів її організації.

3. Розуміння принципів цілісної організації структури людини

дає їй можливість спрямовувати своє життя по шляху розвитку гар/

монійної особистості, який включає:

– акмеологічний розвиток [18] — як духовний розвиток людини,

що створює ціннісні домінанти життєдіяльності на кожному віково/

му етапі і в кожному виді соціально/людської і предметної діяльності. 
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– формування в єдності інтелектуальної і смислової сфери —

мети життя, життєвих принципів успіху, загальнолюдських ціннос/

тей, серед яких приоритетним є здоров’я;

– розвиток емоційно/вольової сфери, яка забезпечує культуру

емоцій, поведінки, свободу совісті.

Формуванню людини як цілісної особистості сприяє інтеграція

змісту освіти, що реалізується у створенні інтегрованих курсів (ва/

леологія, акмеологія, психологія, соціологія, екологія людини та

ін.) з посиленням у змісті освіти ролі людинознавства.

Визначене розуміння структурної організації феномену людини

становить основу акмеолого/педагогічного забезпечення навчаль/

но/виховного процесу щодо підтримки й відновлення здоров’я

в осіб з особливими освітніми потребами як цілісного явища. 

Зміст статті не вичерпує сутність поставленої проблеми і потре/

бує подальшого розкриття змістового компонента професійної

підготовки управлінців до організації навчання осіб з особливими

освітніми потребами. 

Статья раскрывает пути подготовки руководителей высших
учебных заведений на основе современного понимания феномена чело&
века и его структурной организации, которая является основой акме&
олого&педагогического обеспечения учебно&воспитательного процесса
поддержки и восстановления здоровья у молодежи с инвалидностью
как целостного явления.

Ключевые слова: интегрированное обучение, акмеологическая

позиция, акмеологическое развитие, здоровье, жизненный успех,

духовность.

The article reveals the ways of preparation of leaders of higher educa&
tional establishments on the basis of the modern understanding of the phe&
nomenon of human being and its structural organization which is the basis of
the acmeological and pedagogical providing of teaching and educational
process of support and recovery of health of young people with disability as
the integral phenomenon.

Key words: integrated teaching, acmeological position, acmeological

development, health, vital success, spirituality.

виховання та інклюзії людей Розділ І
потребами 



46

Література

1. Андреев Д. Л. Роза мира. Метафилософия истории. — М. : Прометей,

1991. — 288 с.

2. Анисимова Л. Е. Мировоззрение нового века. — СПб. : Питер, 2006. —

255 с.

3. Деркач А. А. Зазикін В. Г. Акмеологія : навч. посіб. — СПб. : Питер,

2003. — 256 с.

4. Афанасьєв В. Г. Общество: системность, познане и управление. —

М. : Политиздат, 1981. — 432 с.

5. Вишневський О., Кобрій О. М., Чепіль М. М. Теоретичні основи педа/

гогіки : курс лекцій. — Дрогобич : Відродження, 2001. — 268 с.

6. Гончаренко М. С. Валеологические основы духовности : учеб. пособ. —

Х: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2007. — 400 с.

7. Ильина Т. А. Структурно/системный поход к организации обучения. —

М. : Педагогика, 1972. — С. 12–15.

8. Кузьміна Н. В. Акмеологическая теория повышения качества подго/

товки специалистов образования. — М. : Исслед. центр проблем качества

подготовки специалистов, 2001. — 144 с.

9. Лищук В. А. Технология повышения личного здоров’я / В. А. Лищук,

Е. В. Мосткова. — М. : Медицина, 1999. — 320 с.

10. Лищук В. А. Обзор «Основы здоров’я. Актуальные задачи, реше/

ния, рекомендации / В. А. Лищук, Е. В. Мосткова — М. : Медицина,

1994. — 134 с.

11. Лободин В. Т. Путь к единству. Т. 1 : Здоровье и духовность. — СПб. :

Комплект, 1995. — 233 с.

12. Максимова В. Г. Акмеология последипломного образования педа/

гога: монографія. — СПб. : ПНУ «ИОВ. РАО», 2004. — 227 с.

13. Полетаева Н. М. Научно/педагогические практические основы ва/

леологической педагогики. — СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2001. — 210 с.

14. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. — К. : Педаго/

гічна думка, 2001. — 514 с.

15. Сабанчиева Р. З. Акмеологические факторы продуктивной деятель/

ности преподавателей в развитии творческой готовности студентов к про/

фессиональной деятельности: Дис. … канд. психол. наук: 21.04.04. — Наль/

чик, 2004. — 272 с.

16. Словник іншомовних слів / за ред. О. С. Мельничука. — К. : Гол.

ред. УРЕ, 1977. — 776 с. 

17. Сорочан Т. М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяль/

ності: теорія і практика: монографія. — Луганськ: Знання, 2005. — 382 с.

18. Цокур Р. М. Формування потенціалу професійного саморозвитку

майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки:

Дис. … канд. пед. наук: 12.06.04. — К., 2004. — 255 с. 

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
з особливими 


