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РОЗДІЛ I 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ, 
ВИХОВАННЯ ТА ІНКЛЮЗІЇ ЛЮДЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПРОСТІР 

УДК 376:378(075.8) К. О. Кольченко, Г. Ф. Нікуліна, 
 кандидати технічних наук 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ 

ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
У статті описані концептуальні підходи Університету «Україна» 

до формування інклюзивного освітнього середовища вищої школи, 
що реалізуються в процесі розбудови першого в Україні універси!
тету інклюзивного типу. Серед ключових умов забезпечення рівних 
прав студентів на якісну вищу освіту першочерговими визначені: 
архітектурна, інформаційна та соціальна доступність освітнього 
середовища, створення матеріально!технічної бази, адаптованої 
до потреб студентів, наявність кваліфікованих науково!педаго!
гічних кадрів, підготовлених до роботи в інклюзивному середовищі. 
Визначено коло питань, пов’язаних з нормативно!правовим, навча!
льно!методичним та організаційно!кадровим забезпеченням вищої 
школи, які необхідно розв’язати для реалізації інклюзивної освіти. 
Впровадження розробленої концепції інклюзивної вищої освіти має 
позитивно вплинути на систему вищої освіти України. 

__________________________ 
© К. О. Кольченко, Г. Ф. Нікуліна 
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Ключові слова: права людей з інвалідністю, інклюзивна вища 
освіта, доступність, студенти з інвалідністю. 

 
Ратифікація Україною Конвенції ООН про права інвалідів та 

затвердження Державної цільової програми «Національний план 
дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 
року [2] поставили перед вітчизняними вищими навчальними 
закладами низку завдань, які стосуються забезпечення відкри*
тості і доступності освіти для людей будь*якого віку, стану здо*
ров’я і матеріального становища, усунення будь*яких проявів 
дискримінації, створення рівних можливостей для отримання 
якісної освіти, запровадження інклюзивної освіти на всіх рівнях. 

Затверджена 1 жовтня 2010 року Наказом Міністерством ос*
віти і науки України №912 Концепція розвитку інклюзивної 
освіти визначила мету, завдання і принципи розвитку інклюзив*
ної освіти, шляхи її впровадження у загальноосвітніх навчальних 
закладах, окреслила очікувані результати від її реалізації. У той 
же час, положення Концепції стосуються в основному серед*
ньої освіти і не враховують специфіки вищої школи. 

У Відкритому міжнародному університеті розвитку людини 
«Україна» елементи інклюзивної освіти впроваджуються послі*
довно і цілеспрямовано впродовж 14 років його існування [7]. 
Розбудова університету здійснювалась у відповідності зі Стан*
дартними правилами забезпечення рівних можливостей для інва*
лідів 1993року [6], гуманістичними принципами Саламанкської 
Декларації 1994 року[5], положеннями Плану дій Ради Європи 
по сприянню правам і повній участі інвалідів у суспільстві 2006 
року [3], Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», та ін*
шими міжнародними угодами та вітчизняними законодавчими 
актами. У той же час, декларування права людей з інвалідністю 
на отримання вищої освіти в Україні до останнього часу не було 
підтверджено створенням вітчизняної моделі інклюзивної осві*
ти й конкретними механізмами її реалізації та фінансового за*
безпечення. 
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Тому при розбудові першого в Україні інклюзивного універ*
ситетського середовища і розробці Концепції інклюзивної освіти 
студентів з інвалідністю Університету «Україна» (далі — Концеп*
ція) науковці університету виходили в першу чергу з положень 
міжнародних законодавчих документів, зокрема з положень Кон*
венції ООН про права інвалідів [1] і Керівних принципів полі*
тики в галузі інклюзивної освіти, прийнятих ЮНЕСКО на Же*
невській Міжнародній конференції з освіти у 2008 р. [4]. Від*
повідно до цих документів університет має забезпечити доступ*
ність і якість освітніх послуг людям з інвалідністю з урахуванням 
здібностей, можливостей, бажань та інтересів кожного шляхом 
запровадження інклюзивної освіти. 

Метою Концепції є розбудова інклюзивного суспільства в 
Україні через інклюзію студентів з інвалідністю в університет*
ське освітнє середовище, а втім — і на ринок праці. Положення 
Концепції спрямовані на розширення доступності вищої осві*
ти, укріплення поваги до прав людини, гармонійний розвиток 
особистості, талантів і творчості студентів, надання їм можли*
вості брати активну участь у суспільному житті. 

Інклюзію необхідно розглядати одночасно і як політику, і як 
процес, які забезпечують всебічну участь усіх членів суспільства 
у будь*яких сферах життєдіяльності, зокрема, в освітній. Згідно 
з положеннями Саламанкської Декларації [5] інклюзивна освіта 
може розглядатися як система освітніх послуг, що ґрунтується 
на принципі забезпечення основного права людини на отри*
мання якісної освіти у закладі будь*якого типу за власним ви*
бором. Інклюзивне навчання у вищій школі (за аналогією з се*
редньою школою) можна визначити як комплексний процес 
забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти студентам 
з інвалідністю шляхом організації навчання з урахуванням інди*
відуальних особливостей їхньої навчально*пізнавальної діяль*
ності. Ефективність впровадження інклюзивного навчання зале*
жить від багатьох чинників, у першу чергу від досконалості нор*
мативно*правової бази, інформаційної підтримки, наукового, 
навчально*методичного, кадрового, матеріально*технічного за*
безпечення навчально*виховного процесу. 
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Концепція вирішує ряд завдань, серед яких одним з ключо*
вих є забезпечення рівних прав студентів з інвалідністю на які*
сну вищу освіту шляхом інклюзії в освітнє середовище універ*
ситету. Першочерговим завданням при цьому є формування 
інклюзивного освітнього середовища для студентів з інвалідніс*
тю шляхом запровадження комплексної системи супроводу на*
вчання, забезпечення архітектурної, інформаційної та соціальної 
безбар’єрності освітнього середовища, створення матеріально*
технічної бази, адаптованої до потреб студентів, підвищення 
їхньої мобільності. 

Для вирішення кадрових питань необхідно системно готувати 
науково*педагогічні кадри вищої школи до роботи в інклюзивно*
му середовищі, підвищувати їхню кваліфікацію щодо запровад*
ження особистісно*орієнтованих та інноваційних освітніх техноло*
гій, створення адаптованого навчально*методичного забезпечення. 

Необхідним завданням є забезпечення сприятливого психоло*
гічного мікроклімату в інклюзивному середовищі, толерантних 
взаємовідносин між всіма учасниками навчально*виховного про*
цесу, що поступово приведе до реальних позитивних змін у став*
ленні суспільства до людей з інвалідністю, як до рівних. Од*
ним з ключових елементів цього процесу є створення умов для 
соціокультурної, духовної, творчої, фізичної та фізкультурно*
спортивної реабілітації студентів з інвалідністю, розкриття їхніх 
здібностей, можливостей та талантів. Враховуючи низький рі*
вень соціалізованості молоді з інвалідністю, доцільно залучати 
їхні родини до участі у навчально*виховному та соціально*ре*
абілітаційному процесах, використовувати накопичений ними  
в середній школі досвід щодо необхідних технологій навчання. 

Важливим завданням є надання допомоги випускникам з ін*
валідністю у працевлаштуванні, зокрема, шляхом ламання не*
гативних стереотипів та проведення широкої роз’яснювальної 
роботи серед роботодавців, у засобах масової інформації, в сис*
темі служб зайнятості. 

 



Розділ І Сучасні проблеми навчання, 
з особливими потребами 

 16

Виконання цих завдань має створити підґрунтя для формування 
вітчизняної моделі інклюзивної освіти як нової парадигми вищої 
освіти. Інклюзивна вища освіта ґрунтується на ряді принципів: 

• повага до прав та свобод людини; 
• відкритість та гнучкість освіти, здатність оперативно реа*

гувати на зміни та виклики; 
• інноваційність, аналіз, пошук та впровадження кращих 

зразків інклюзивної політики та практики; 
• формування толерантності та взаєморозуміння в освіт*

ньому середовищі, відсутність дискримінації; 
• забезпечення архітектурної, інформаційної, освітньої та 

соціальної доступності освітнього середовища; 
• дотримання стандартів якості освітніх послуг та науково*

методичного забезпечення; 
• узгодженість та скоординованість дій підрозділів та учас*

ників навчально*виховного процесу; 
• безперервність та наступність інклюзивної освіти на всіх 

рівнях навчання: школа – коледж – університет – аспірантура – 
післядипломна та курсова освіта; 

• індивідуалізація навчання та гармонійний розвиток осо*
бистості; 

• залучення до суспільного життя, соціалізація, підготовка 
до працевлаштування. 

Для реалізації Концепції треба запровадити поетапне комп*
лексне розв’язання питань, пов’язаних з нормативно*правовим, 
навчально*методичним, кадровим забезпеченням інклюзивної 
вищої освіти. 

1. Формування пакету нормативно2правового забезпечення 
інклюзивної освіти передбачає розроблення таких основних 
документів: 

• положення про порядок організації інклюзивного навчання; 
• положення про впровадження системи супроводу навчання 

студентів з інвалідністю; 
• положення про організацію вступу до університету людей 

з інвалідністю; 
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• положення про підвищення педагогічної кваліфікації ви*
кладачів інклюзивних груп; 

• положення про Індивідуальну програму реабілітації сту*
дента та портфоліо особистісних досягнень; 

• підготовка пропозицій щодо покращення нормативно*
правових актів, що регламентують навчання студентів з інвалі*
дністю в Україні. 

2. Підготовка навчально2методичного забезпечення навчаль2
но2виховного процесу в умовах інклюзивного навчання потре*
бує у першу чергу: 

• розроблення особистісно*орієнтованих навчальних пла*
нів та індивідуальних програм навчання; 

• розроблення методичних рекомендацій та науково*мето*
дичних посібників щодо організації інклюзивного навчання; 

• забезпечення студентів з інвалідністю різних нозологій на*
вчально*методичними матеріалами у адаптованому до їхніх по*
треб форматі. 

3. Забезпечення доступності освітнього середовища передбачає: 
• забезпечення архітектурної безбар’єрності університетсь*

кого містечка (пандуси, туалети, ліфти, звукові сигнали, познач*
ки тощо); 

• здійснення спеціалізованого технічного супроводу (надан*
ня студентам спеціалізованого технічного обладнання для забез*
печення доступності навчального процесу); 

• забезпечення інформаційної безбар’єрності навчального 
процесу та соціального життя університету. 

4. Забезпечення розвитку особистості студента з інвалідніс2
тю та його соціалізації включає в себе ряд наступних напрямів. 

Професійний розвиток: 
• залучення студентів з інвалідністю до роботи в СННВП; 
• надання студентам з інвалідністю робітничої спеціальності 

в межах фахової підготовки; 
• надання допомоги у формуванні портфоліо (професійного 

резюме). 
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Науковий розвиток: 
• залучення студентів з інвалідністю до науково*дослідної 

роботи, наукових заходів, конкурсів студентських наукових робіт; 
• участь студентів з інвалідністю в роботі студентських нау*

кових формувань університету; 
• сприяння опублікуванню результатів наукових досліджень 

студентів у наукових виданнях. 
Творчий розвиток: 
• залучення студентів з інвалідністю до участі у творчих кон*

курсах, фестивалях, творчих заходах. 
Фізичний розвиток та зміцнення здоров’я: 
• пропагування та формування здорового способу життя; 
• фізкультурно*спортивна реабілітація студентів; 
• залучення студентів з інвалідністю до спортивних секцій, 

спортивних змагань різних рівнів, паралімпійського руху. 
5. Проведення структурних змін в університеті: 
• створення у структурі університету окремих структурних під*

розділів з питань інклюзивного навчання студентів з інвалідністю; 
• створення у коледжі університету та у структурі доунівер*

ситетської підготовки структурних підрозділів з питань інклю*
зивного навчання учнів та слухачів з інвалідністю; 

• введення у структуру навчальних підрозділів посад заступ*
ників керівників підрозділів з питань організації інклюзивного 
навчання; 

• запровадження інституту кураторів інтегрованих груп; 
• створення ради з питань інклюзії із залученням батьків сту*

дентів з інвалідністю та громадськості. 
6. Підвищення кваліфікації науково2педагогічних кадрів: 
• організація курсів підвищення кваліфікації викладачів та 

кураторів інтегрованих груп; 
• впровадження в університеті навчального курсу «Інвалід*

ність і суспільство»; 
• організація курсів жестової мови для співробітників та сту*

дентів. 
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Таким чином, реалізація Концепції інклюзивної вищої осві*
ти приведе до ряду позитивних зрушень в системі вищої освіти 
та сприятиме: 

• системному впровадженню положень Конвенції ООН про 
права інвалідів; 

• забезпеченню права людей з інвалідністю на рівний доступ 
до якісної вищої освіти, незалежно від стану здоров’я та місця 
їхнього проживання; 

• розвитку та розширення мережі інклюзивних вищих на*
вчальних закладів; 

• покращенню умов для функціонування і розвитку інклю*
зивної вищої освіти, розширенню та урізноманітненню контин*
генту студентів; 

• удосконаленню та оптимізації навчально*виховного процесу 
шляхом упровадження сучасних наукових досягнень та новітніх 
педагогічних технологій; 

• забезпеченню архітектурної, інформаційної, освітньої та со*
ціальної доступності вищих навчальних закладів з урахуванням 
потреб студентів різних нозологій; 

• забезпеченню інклюзивних навчальних закладів науково*
педагогічними кадрами нової формації, які підготовлені до ро*
боти в інклюзивному середовищі; 

• впровадженню елементів універсального дизайну в освітнє 
середовище вищої школи; 

• забезпеченню вищої школи сучасними засобами реабіліта*
ції індивідуального та колективного призначення; 

• формуванню толерантного ставлення до людей з інвалідні*
стю у суспільстві, зокрема, готовності роботодавців до виходу 
кваліфікованих кадрів з інвалідністю на ринок праці. 
 

В статье описаны концептуальные подходы Университета «Укра!
ина» к формированию инклюзивной образовательной среды высшей 
школы, которые реализуются в процессе развития первого в Ук!
раине университета инклюзивного типа. Среди ключевых условий 
обеспечения равных прав студентов на качественное высшее обра!
зование первоочередными являются архитектурная, информаци!
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онная и социальная доступность образовательной среды, создание 
материально!технической базы, адаптированной к потребностям 
студентов, наличие квалифицированных научно!педагогических кад!
ров, подготовленных к работе в инклюзивной среде. Очерчен круг 
вопросов, связанных с нормативно!правовым, учебно!методическим 
и организационно!кадровым обеспечением высшей школы, которые 
необходимо решить для реализации инклюзивного образования. Вне!
дрение разработанной концепции инклюзивного высшего образова!
ния должно привести к позитивным изменениям в системе высше!
го образования Украины. 
 

Ключевые слова: права людей с инвалидностью, инклюзивное 
высшее образование, доступность, студенты с инвалидностью. 
 

The article describes conceptual approaches of University «Ukraine» 
to formation of inclusive higher educational environment, that are im!
plemented in the process of development of the first Ukrainian university 
of inclusive type. The main conditions of providing students with equal 
rights for high quality education were defined. The lists of major legal 
documents and teaching aids for inclusive education organization were 
formed. It was shown that complex accessibility means architectural, 
informational and social accessibility of educational environment and 
creation of specialized material and technical basis which is adapted to 
students’ needs. It was stated that students' personality development in!
cludes multiple skills training, e.g. professional, creative, scientific, 
physical, etc. It is highly important to organize the training of qualified 
faculty for working at the inclusive university. The article raises several 
issues concerning legal, educational and organizational problems of in!
clusive education implementation, which are necessary to solve. The 
conception developed should lead to positive changes in the higher edu!
cation system of Ukraine, such as systematic implementation of Conven!
tion on the Rights of Persons with Disabilities, creation and expansion of 
the net of inclusive higher educational institutions, wider access to higher 
education for people disregarding the state of their health, location and 
wellbeing, implementation of universal design elements into higher edu!
cational environment. 
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УДК 378.147 Л. І. Бондарєва, 
кандидат педагогічних наук 

 
НАУКОВІ ПІДХОДИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

ФАХІВЦІВ КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 
У статті розглянуто вплив науки на формування педагогічних 

цілей і завдань у вищій школі Визначено, що навчання у вищій школі 
має сформувати у фахівців документно!інформаційних комуніка!
цій основи сучасного наукового знання, зорієнтованого на потреби 
життя й виробництва, яке забезпечило б можливість активної і 
творчої участі молодої людини в громадській і виробничій діяльності. 

 
Ключові слова: наука, освіта, професійні уміння та навички, 

професійна підготовка, фахівці документно*інформаційних ко*
мунікацій. 

 
Постановка проблеми. Одним із найефективніших засобів 

адаптації людей до сучасного життя є освіта як організований 
педагогічний процес наукового пізнання, розвитку, спілкування 
і творчості. Науковий підхід в освіті орієнтований на майбутнє і 
пов’язаний з підготовкою фахівців до використання методів про*
гнозування, моделювання, проектування в житті та професійній 
діяльності. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Актуальні питан*
ня, пов’язані з розвитком наукових умінь і навичок студентів та 
наукової майстерності викладачів вищої школи, представлені у 
дослідженнях вчених (А. М. Алексюк, С. У. Гончаренко, І. П. Під*
ласий, П. М. Олійник). Вчені розглядають різні питання цієї 
проблематики. Але всі погоджуються з думкою, що на сучасно*
му етапі розвитку суспільства важливо приділяти увагу зв’язку 
науки і професійної педагогіки, аргументації статусу методики  
      _____________ 
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як науки, пошуку та діалогу в процесі розв’язання фундаменталь*
них та прикладних життєво важливих проблем у науці, культурі 
і суспільстві. 

Тому метою нашого дослідження є вивчення педагогічних умов 
формування у майбутніх фахівців документно*інформаційних 
комунікацій наукових умінь і навичок їх професійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Бурхливий розвиток науки впро*
довж останніх десятиліть, стан і темпи розвитку сучасного ви*
робництва справили великий вплив на формування педагогіч*
них цілей і завдань у вищій школі. Стан і темпи розвитку науки 
й виробництва нині потребують, щоб навчання у вищій школі 
глибоко розкривало сутність і зміст усталених принципів су*
часної науки, формувало активне володіння цими принципами. 
Важливо показати фундаментальні закони науки в дії, дати пра*
вильне розуміння матеріального світу в його єдності й розмаїті, 
а також уявлення про джерела знань і шляхи встановлення за*
конів науки. 

Одним з напрямів діяльності сучасного підприємства, який 
потребує серйозного наукового обґрунтування є документно*
інформаційні системи. Вони забезпечують сучасну організацію 
документних потоків, технічні засоби оброблення внутрішньої 
і зовнішньої документації, проведення експертизи та оцінки 
ефективності діяльності суб’єктів ринкових відносин з позиції 
доцільності та достатності інформаційного забезпечення, впро*
вадження документно*інформаційних систем, вести пошук і 
аналітико*синтетичну переробку інформації. Задовольнити ці 
потреби можливо шляхом підготовлення кваліфікованих фахів*
ців, здатних здійснювати економічну, аналітичну, організацій*
но*управлінську та науково*дослідну діяльність на належному 
професійному рівні. 

Особливо важливим для навчання у вищій школі є максималь*
ний розвиток наукових умінь майбутніх фахівців самостійно за*
стосовувати основні принципи і закони в практичній діяльності 
та бачити дію цих принципів у нових відкриттях і досягненнях 
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техніки. Відтак на всіх рівнях професійної освіти йде процес 
переосмислювання цінності людських ресурсів, вимог до нау*
кової компетентності працівника, його готовності до праці в су*
часних умовах [4]. 

Зазначимо, що досягти таких результатів навчання у вищій 
школі можливо за умови тісного зв’язку між наукою, теорією і 
практикою. 

Основними елементами професійної освіти є: знання, спо*
соби діяльності (уміння і навички), творча пошукова діяльність, 
емоційно*вольова вихованість. 

Знання — це засвоєння окремих систематизованих понять, 
закономірностей про явища і предмети об’єктивного світу. Уза*
гальнення досвіду, набутого людством, висвітлюється у науці. 
Засвоєння знань забезпечує формування світогляду студентів і 
озброює їх методологічним підходом до пізнавальної діяльності 
та практичної діяльності. Система знань спеціальних предметів 
визначається такими видами [5]: 

– науковими (дані відповідної науки, на яких базується на*
вчальний предмет); 

– історично*науковими (еволюція ідей, теорій, понять, зако*
нів, шляхи відкриття тощо); 

– філософськими (уявлення про матерію, її первинність, фор*
ми існування, пізнання світу); 

– логічними (необхідні для повноцінного засвоєння науко*
вих знань і розвитку логічного мислення); 

– між предметними (відображення у навчальній інформації 
між наукових зв’язків); 

– оцінювальними (фіксують ціннісне відношення людини і 
навколишньої діяльності до об’єкта дослідження, сприяють емо*
ційно*вольовій вихованості). 

Способи діяльності — це уміння й навички, що можуть бути 
загальнонауковими, професійними, спеціальними, а з погляду 
психології — сенсорними, моторними та інтелектуальними. До 
інтелектуальних умінь та навичок належать: конспектування, 
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анотування, робота з довідковою літературою, написання тез, 
рецензій, складання нескладних проектів. 

Творчо*пошукова діяльність забезпечує підготовку до розв’я*
зання нових проблем, завдань до яких відносяться [5]: 

– використання знань і умінь у нестандартних ситуацій; 
– бачення нової проблеми у звичайних умовах; 
– нової функції об’єкта; 
– самостійне комбінування відомих способів діяльності; 
– використання принципово нових способів розв’язання за*

вдань та проблем. 
Емоційно*вольова вихованість визначається оцінювально*

емоційним відношенням до навколишньої дійсності і характе*
ризуються оцінювальними знаннями, нормами відношення до 
світу. Зміст навчального предмета – це система знань, умінь та 
навичок, поєднаних з творчою діяльністю та емоційно*вольо*
вою вихованістю студентів. 

Наука містить фактичні знання, здобуті емпіричним шляхом, і 
теоретичні, які є результатом узагальнення наукових досліджень 
(закони, гіпотези). 

Саме професійне життя сприяло створенню науки, що дос*
ліджує проблеми навчально*виховного процесу. Зокрема, діяль*
ність педагога і діяльність студента — безпосередніх учасників 
цього дійства. Ця наука — методика. Вона постійно розвивається, 
швидко реагує на зміни в суспільстві, шукає нових, найдоскона*
ліших форм і методів, за допомогою яких можна донести знан*
ня до молодої людини [2]. Завдання методики містять три основні 
компоненти: для чого навчати? чому навчати? як навчати? 

Головне завдання методики як науки — вибрати з відповід*
них галузей знань доступні для студентів положення, які треба 
ввести до навчального предмета чи курсу, обґрунтувати необ*
хідність вивчення, визначити засоби і методи навчання, що за*
безпечать їх засвоєння [2]. Кожна навчальна дисципліна відо*
бражає не лише напрями науки, а й певні галузі — математичну, 
технічну, мовну, історичну, географічну, економічну, правову то*
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що, які в сукупності становлять «загальну професійну культуру». 
Тому зміст навчальних дисциплін за спеціалізацією «Докумен*
тознавство та інформаційна діяльність» має свої характерні 
особливості. Розглянемо їх. 

Існують різні визначення поняття «документознавство», проте 
жодне з них не стало загальноприйнятим. І це цілком зрозуміло, 
адже «документознавство» — термін багатоаспектний, такий, що 
торкається різноманітних сторін документа і документно*кому*
нікаційної діяльності — явищ не менш складних і багатоплано*
вих. Тому цьому терміну важко дати однозначне визначення, а 
тим більше — дефініцію. 

Документознавство — це наука про документ і документно*
комунікаційну діяльність. Це наукова дисципліна, що вивчає 
закономірності створення і функціонування документів та роз*
робляє принципи побудови документно*комунікаційних сис*
тем і методи їх діяльності [3]. 

Документознавство досліджує документ як джерело інфор*
мації і засіб соціальної комунікації. Це комплексна наука про 
документ і документно*комунікаційну діяльність, що вивчає в 
історичному, сучасному і прогностичному планах процеси ство*
рення, поширення і використання документних джерел інфор*
мації у суспільстві. 

Документознавство вивчає специфіку документів як речо*
винних виробів і зафіксованої на них інформації, досягнення в 
області класифікації і типологізації документів, а також зако*
номірності, виявлені при дослідженні процесу еволюції доку*
мента, формування сучасних документних потоків і масивів. 

На підставі зазначеного вище, система професійної підготов*
ки студентів передбачає виконання наступних функціональних 
задач у межах документно*інформаційних систем: 

– менеджмент документно*інформаційних систем (коорди*
нація, управління та інтеграція інформаційної діяльності; стра*
тегічне планування інформаційних технологій, інформаційних 
ресурсів і систем; управління ресурсами); 
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– інформаційні технології (управління інформаційними тех*
нологіями; автоматизація офісних робіт; контроль за обробкою 
інформації, захист даних та інформації); 

– документальна інформація (визначення політики, плану*
вання та управління інформацією для організації; управління 
документно*інформаційними системами; аналіз інформацій*
них потреб і забезпечення обслуговування споживачів); 

– комунікації (управління комунікаціями та інформаційни*
ми потоками в організації; розроблення та інтеграція комуніка*
ційних мереж; консультації керівників організації з питань ін*
формаційної діяльності, інформаційних систем і ресурсів). 

Виходячи з цих особливостей, методика викладання майбут*
нім фахівцям документно*інформаційної комунікації рідної та 
ділової мови, діловодства, математики, спеціальних професійних, 
інформаційних, економічних і юридичних дисциплін, економі*
ки, менеджменту, права орієнтує викладача на те, як розкрити 
студентам таємниці довкілля, зачарувати красою технологій ко*
мунікацій, навчити їх майстерному володінню рідної мови, до*
нести закони науки, менеджменту та підприємництва. 

Вивчаючи навчальні дисципліни, студенти засвоюють ком*
поненти, які відповідають сфері документознавства, формують 
професійну культуру і характерні риси для цієї форми життєді*
яльності людей у різних сферах — професійну, комунікативну, 
дозвільну, поведінкову та наукову тощо [1]. 

Враховуючи наукову компоненту навчальних дисциплін, можна 
її визначити у кваліфікаційній характеристиці зі спеціальності 
«Документознавство та інформаційна діяльність», яка вказує, що 
майбутній спеціаліст має [3]: 

– бути підготовленим до активної творчої професійної та со*
ціальної діяльності; 

– оволодівати новими знаннями; 
– вільно володіти державною мовою; 
– уміти оцінювати історичні та сучасні проблеми; 
– володіти професійними знаннями, навичками економіч*

ного і управлінського мислення та ділового спілкування; 
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– мати високі моральні якості; 
– бути взірцем у дотриманні державної трудової дисципліни; 
– володіти загальною і юридичною культурою. 
Якщо спеціаліст*документознавець стає викладачем вищої 

школи, то крім зазначеного він має: 
– досконало знати методичні особливості елементів дидак*

тичної системи, навчальний предмет, який він викладає; 
– володіти методикою навчання предмета; знати педагогіку 

(дидактику), психологію, педагогічну майстерність, передові пе*
дагогічні технології; 

– володіти оптимальним вибором елементів дидактичної си*
стеми [5]. 

Зазначимо, що в цьому випадку принцип науковості в діяль*
ності викладача стає одним з найважливіших принципів дидак*
тики, застосування якого забезпечує оволодіння студентами зван*
нями, сприяє формуванню наукового світогляду. 

Таким чином, у підготовці фахівців з документознавства та 
інформаційної діяльності важливим є набуття якостей навчання 
спеціальних дисциплін та педагогічної майстерності викладачів, 
в основу яких покладено вміле застосування наукових досліджень. 

Висновки. Проведене дослідження довело, що навчання у 
вищій школі має сформувати у студента основи сучасного нау*
кового знання, зорієнтованого на потреби життя й виробницт*
ва, що забезпечило б можливість активної і творчої участі моло*
дої людини в громадській та виробничій діяльності. 

Подальшого наукового дослідження потребують питання, які 
пов’язані з розвитком педагогічної майстерності викладача вищої 
школи, для можливості зробити його працю творчою, озброєною 
педагогічною методологією і методикою навчання. Оскільки лише 
методологічне і теоретичне розв’язання навчально*виховних про*
блем розкриває принципові засади багатогранної педагогічної 
діяльності, які підказують правильні шляхи і способи профе*
сійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства на 
науковій основі та формування у них наукового світорозуміння. 
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В статье рассмотрено влияние науки на создание педагогиче!
ских целей и задач в высшей школе. Определено, что обучение в 
высшее школе формирует у специалистов документно!информа!
ционных коммуникаций основы современного научного знания. Оно 
направлено на нужды жизни и производства, что обеспечивает 
возможность активного и творческого участия молодого человека 
в общественной и производственной деятельности. 

 
Ключевые слова: наука, образование, профессиональная под*

готовка, профессиональные умения и навыки, специалисты до*
кументно*информационных коммуникаций. 

 
The influence of a science on creation of the pedagogical purposes 

and problems in the higher school is considered in this article. It is de!
fined that training in the higher school forms at experts of communication 
technologies of a basis of modern scientific knowledge. They are focused 
on prospect and connected with preparation of experts for use of methods 
of forecasting, modelling, and designing in a life and professional work. 

Pedagogical conditions of vocational training of the future experts in 
the higher school are defined by system of scientific and pedagogical and 
uchebno!methodical skill of transfer of theoretical knowledge of special 
subjects (scientific, historic!scientific, philosophical, logistical, intersubject, 
estimated), working off of ways of activity — skills (general scientific, 
professional, special, intellectual) professional work in sphere of commu!
nication technologies. 

In system of the higher school there is a one of the major problems is a 
process of studying of pedagogical conditions in the formation at the fu!
ture experts of communication activity of scientific skills of their profes!
sional work. 

Some attention to general scientific skills of experts in sphere of com!
munication activity among which creative!search kinds of activity are 
allocated is paid in article: use of knowledge and abilities in non!
standard situations; vision of a new problem in usual conditions; an in!



Розділ І Сучасні проблеми навчання, 
з особливими потребами 

 30

dependent combination of known ways of activity; use of essentially new 
ways of the decision of tasks and problems. 

In a research material it is proved, that quality of vocational training 
of the future experts of communication technologies is provided with a 
correct choice of ways and methods of training which define scientific 
ability of mastering of theoretical and practical training, and also active 
and their creative participation in public and industrial activity at the 
enterprise. 

 
Key words: a science, education, professional training, profes*

sional skills and conditions, experts of the documentary*information 
communications. 
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ЦЕНТР ДУХОВНО2ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ВНЗ ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
СУПРОВОДУ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ 

СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ 
ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

 
У статті розглядаються питання освіти та реабілітації сту!

дентів з особливими освітніми потребами, показана роль центру 
інтелектуального розвитку та професійної реабілітації як спеціа!
льного підрозділу вищого навчального закладу, розкриті напрями 
його діяльності. 

 
Ключові слова: професійна реабілітація, центр інтелектуаль*

ного розвитку, студенти з особливими освітніми потребами, інте*
гроване середовище вищого навчального закладу. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок  

з важливими науковими та практичними завданнями. Особливої 
уваги у демократичному суспільстві потребують громадяни з обме*
женими фізичними можливостями, тому ще однією з проблем, 
що має вирішити суспільство та державна політика, є знахо*
дження інструментів щодо соціальної та духовної реабілітації, 
спеціального навчання, адаптації та інтеграції у суспільство мо*
лоді з обмеженими фізичними можливостями. Ретроспектив*
ний аналіз еволюції відносин суспільства до інвалідів показує, 
що соціально*психологічний і педагогічний захист людей з об*
меженими можливостями багато в чому виступає показником 
рівня цивілізованого демократичного державного устрою. У роз* 
      _____________ 

© М. В. Роганова 
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винутих країнах світового співтовариства ця гуманістична функ*
ція відбита в найважливіших правових документах і розглядається 
в політичному, соціальному, економічному, законодавчому й ор*
ганізаційно*правовому аспектах. Отримання якісної освіти, зо*
крема у вищих навчальних закладах, стає однією із умов інтегра*
ції людей з обмеженнями життєдіяльності у суспільство. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започаткова2
но розв’язання цієї проблеми, і на які спирається автор. Окремі 
аспекти супроводу навчання студентів з інвалідністю у вищому 
навчальному закладі розглядалися у працях О. Бажан, К. Коль*
ченко, Д. Конопліцької, Г. Нікуліної, П. Таланчука, А. Шевцо*
ва, В. Шиян та ін.[1; 3; 4; 5; 6]. Особливості роботи викладачів  
в інтегрованих академічних групах, де навчають студенти з особ*
ливими потребами, вивчали Н. Козліковська, К. Кольченко,  
Г. Мазарська, Ш. Равер*Лампман та ін. [7]. 

Як підтверджують результати проведеної експериментально*
дослідної роботи, вирішення завдань інклюзивної освіти моло*
дих людей з обмеженими фізичними можливостями в умовах 
вищої школи можливе за умови чіткої, налагодженої виховної 
роботи спеціальних підрозділів. Таким є Центр духовно*інте*
лектуального розвитку та реабілітації молоді з обмеженнями 
життєдіяльності, який було створено як структурний підрозділ 
вищого навчального закладу Донбаського інституту техніки та 
менеджменту Міжнародного науково*технічного університету 
імені академіка Юрія Бугая для супроводу та педагогічної підт*
римки цієї категорії студентів. 

Формулювання мети статті (постановка завдання). Метою 
цієї статті є аналіз діяльності центру інтелектуального розвитку 
та професійної реабілітації як спеціального підрозділу вищого 
навчального закладу, напрямів його діяльності. 

Виклад методики і результатів дослідження. Метою діяль*
ності Центру було створення навчально*реабілітаційної струк*
тури вищого навчального закладу, що забезпечила найбільш 
сприятливі психолого*педагогічні, організаційні і правові умо*



виховання та інклюзії людей Розділ І 
в загальноосвітній простір 

 33

ви та гарантії для реалізації прав громадян з обмеженими фізи*
чними можливостями на отримання вищої освіти, соціальний 
захист, професійну орієнтацію, духовну реабілітацію та соціа*
льно*психологічну адаптацію. 

Завдання діяльності Центру полягали у формуванні освіче*
ної, вихованої, соціально*орієнтованої людини з інвалідністю  
з урахуванням особливостей її психічного і фізичного розвитку, 
максимальним забезпеченням осіб з фізичними недоліками мож*
ливістю розвивати свої фізичні, інтелектуальні і психічні здіб*
ності для пристосування їх до соціального середовища, підготовки 
до трудової діяльності та самообслуговування, самозабезпечен*
ня і до сімейного життя. 

Основними напрямами роботи Центру духовно*інтелекту*
ального розвитку та реабілітації наступні: 

– професійна освіта як засіб соціальної реабілітації; 
– реабілітація через формування духовних орієнтирів та 

життєвих цінностей; 
– соціокультурна реабілітація як відновлення особистих ку*

льтурно*духовних якостей студента з інвалідністю і його здіб*
ностей взаємодії із соціальним оточенням; 

– фізична реабілітація у системі роботи Центру; 
– трудова адаптація; 
– постреабілітаційний супровід. 
Фахівці, що брали участь у розробці моделі надання реабіліта*

ційних послуг через Центр духовно*інтелектуального розвитку 
та реабілітації молоді з обмеженням життєдіяльності дотриму*
вались наступних принципів реабілітаційного процесу, а саме: 
індивідуальності, безперервності, динамічності, послідовності та 
комплексності. 

Від надання освітніх та реабілітаційних послуг до комплекс*
ної моделі реабілітації, що включає ліцензовану вищу профе*
сійну освіту з елементами духовної реабілітації засобами куль*
тури та впровадження освітніх інноваційних методик — ось шлях 
який пройшов Центр, створюючись та розвиваючись. 
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Аналітична схема процесу реабілітації має такий вигляд: 
– педагогічна (професійна) реабілітація — забезпечує реабі*

літацію людини як суб’єкта життєдіяльності; 
– соціальна реабілітація — забезпечує інтеграцію людини 

у суспільство, як соціального суб’єкта; 
– психологічна реабілітація — формує мотивацію людини до 

оволодіння професійною здібністю і формує особистість людини; 
– культурно*духовна реабілітація — забезпечує реабілітацію 

людини як суб’єкта культурної спадщини і носія культурних 
традицій; 

– медична реабілітація — забезпечує реабілітацію людини на 
рівні існування біологічного організму. 

Об’єднавши різновекторні напрями діяльності, була створе*
на синергетична модель реабілітації та адаптації до умов праці з 
елементами соціокультурної реабілітації, супроводу та інтегра*
ції молоді з інвалідністю у суспільство. 

Ця модель мала як інтровертивний характер, спрямований 
безпосередньо на студентів з обмеженими фізичними можливо*
стями, що сприяла їхній інтеграції у суспільство, так і екстравер*
тивний, спрямований на зміни у самому суспільстві. До цих змін 
відносимо більш толерантне ставлення у суспільстві до люди*
ни*інваліда (що підтверджується соціологічними опитуваннями 
громадян міста, представників влади), створення безбар’єрного 
середовища, як основи для інтеграції, співпрацю з керівниками 
підприємств, що створюють робочі місця для інвалідів. 

Ідея створення Центру пройшла апробацію практикою і має 
позитивний вплив не лише на соціалізацію молодої людини з об*
меженням життєдіяльності, а й на оточуюче суспільство. Адже 
Центр духовно*інтелектуального розвитку та реабілітації — це 
специфічний соціальний інститут, це, насамперед, структурно*
організаційний комплекс взаємодіючих компонентів (виклада*
чів, студентів з фізичними обмеженнями, змісту навчання й ви*
ховання, матеріально*технічної бази, батьків, соціальних праців*
ників, волонтерів, психологів), пов’язаних між собою виконан*
ням складних загальних і спеціальних функцій, пов’язаних за*
гальними потребами і цілями. 
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Процес виховання духовної культури у студентів з обмеженими 
фізичними можливостями в умовах Центру духовно*інтелектуаль*
ного розвитку та реабілітації поєднував такі компоненти: 

– організаційно*мотиваційна робота з викладачами, курато*
рами інтегрованих студентських груп; 

– виховна робота з елементами соціокультурної та духовної 
реабілітації зі студентами в інтегрованих групах; 

– організація роботи волонтерів; 
– співпраця з релігійним інститутами та громадськими орга*

нізаціями інвалідів міста, області, країни. 
Послуги, надані Центром разом із НДІ травматології й орто*

педії (м. Донецьк), санаторієм «Слов’янський» і Інститутом ду*
ховного розвитку людини (м. Луганськ) у сфері медичної, соці*
ально*психологічної та духовної реабілітації, дозволять громадя*
нам — відвідувачам Центру одержати вичерпну інформацію про 
шляхи усунення своїх фізичних недоліків завдяки: віртуальним 
обходам профільними фахівцями, телеконсультуванню, індивіду*
альним рекомендаціям і програмам з реабілітації, дистанційного 
консультування з провідними спеціалістами України і закордон*
них країн, допомозі в придбанні ортопедичних засобів і техніки; 
одержанню кваліфікованої психологічної допомоги з метою 
усунення соціальної напруженості та позбавлення комплексів, 
викликаних придбанням інвалідності, допомозі в поліпшенні 
стану всього організму шляхом складання індивідуальних комп*
лексів спортивних і оздоровчих вправ: фізіотерапія, акватерапія, 
надання послуг масажиста, проведення профілактичного й оздо*
ровчого масажу тощо; розробці індивідуальних корекційних про*
грам духовної реабілітації: музикотерапія, бібліотерапія, артоте*
рапія, аромотерапія, йоготерапія; створенні моделей духовно*
фізичного розвитку особистості в соціокультурному просторі ре*
гіону; моральному і соціальному розкріпаченні інвалідів унаслідок 
створення умов для спілкування серед громадян з обмеженими 
можливостями, виділення груп інвалідів зі схожими інтересами, 
і, таким чином, залучення їх у повноцінне життя. 
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Професійна реабілітація полягає в організації гуртків, клубів, 
де проводяться заняття з різних напрямків діяльності, з урахуван*
ням медичних висновків, показань і протипоказань кожного. Ціль 
такого роду заходів полягає у відволіканні громадян з обмеже*
ними можливостями від своїх проблем, шляхом усвідомлення 
потреб і важливості як повноправного члена суспільства через 
придбання навичок, умінь і знань на базі Центру і розкриття 
наявних талантів; в організації системи працевлаштування інва*
лідів з певних спеціальностей, відповідно до умінь і навичок 
відбувається за допомогою тісного співробітництва з міською 
біржею праці і підприємствами міста, реалізації придбаного до*
свіду в дрібних виробництвах, створених на базі Центру, органі*
зації надомної праці інвалідів. 

Висновки з даного дослідження, перспективи подальших 
розвідок у даному напрямі. Спираючись на все вищесказане, ми 
приходимо до висновку, що Центр духовно*інтелектуального 
розвитку та реабілітації є одним з найважливіших соціальних 
інститутів соціалізації й адаптації молодих людей з обмеженими 
фізичними можливостями. Тому суспільство наділяє такий Центр 
особливою соціальною роллю, виділяє йому особливі функції  
і надає свою конкретну мету — задовольняє суспільну потребу, 
поєднує в спільній навчально*виховній діяльності молодих лю*
дей з обмеженими можливостями, витрачаючи для цього духов*
ну енергію та певні матеріальні засоби [5]. 

 
В статье рассматриваются вопросы образования и реабили!

тации студентов с особыми образовательными потребностями, 
показана роль центра интеллектуального развития и профессио!
нальной реабилитации как специального подразделения высшего 
учебного заведения, раскрыты направления его деятельности. 

 
Ключевые слова: профессиональная реабилитация, центр 

интеллектуального развития, студенты с особыми образова*
тельными потребностями, интегрированная среда вуза. 
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The issues of education and rehabilitation of students with special 
educational needs are considered in the article, the role of the center of 
intellectual development and vocational rehabilitation as a special unit 
of the university is shown, the tendencies of its activity are revealed. 

The center of spiritual and intellectual development and rehabilita!
tion is one of the most important social institutions of socialization and 
adaptation of the young disabled people. That is why the society gives the 
Center a special social role, special functions and provides it with specific 
goal — to satisfy public needs, to unite young disabled people in a com!
mon educational activity, spending spiritual energy and certain material 
resources for this. 

The goal of the Centre was to create an educational and rehabilita!
tion structure of higher education establishment, which provided the most 
favorable psychological and pedagogical, organizational and legal con!
ditions and safeguards for the realization of disabled citizens’ rights to 
higher education, social protection, manager profile, spiritual rehabilita!
tion, social and psychological adaptation. 

The process of educating of disabled students’ spiritual culture in the 
center of spiritual!intellectual development and rehabilitation combined 
the following components: 

– Organizational and motivational work with professors and super!
vising professors of integrated student groups; 

– Educational work with students in integrated groups, using ele!
ments of social, cultural and spiritual rehabilitation; 

– Organization of volunteers’ work; 
– Cooperation with religious institutions and public organizations of 

disabled people of the city, region, country. 
 
Key words: professional Rehabilitation, Centre for intellectual de*

velopment, students with special educational needs, integrated high 
school environment. 

 
 

 



Розділ І Сучасні проблеми навчання, 
з особливими потребами 

 38

Список літератури 

1. Забезпечення рівних можливостей для навчання студентів з ін*
валідністю: Методичний посібник / К. О. Кольченко, Ш. Равер*Ламп*
ман, Г. Ф. Нікуліна та ін. — К.: Університет «Україна», 2005. — 76 с. 

2. Кисляк О. П., Кольченко К. О., Місяк С. А. Організація психологіч*
ної підтримки студентів з особливими потребами в умовах ВНЗ // Ак*
туальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потре*
бами: Тези доповідей ІV Міжнародної науково*практичної конферен*
ції. — К.: Університет «Україна», 2003. — С. 222–223. 

3. Організаційно*виховна робота серед студентів у новій національ*
ній моделі вищої освіти на поступі у ХХ ст. Методичний посібник. — 
К.: КНТЕП, 2001. — 38с. 

4. Практична педагогіка виховання: Посібник з теорії та методики 
виховання / за ред. М.Ю. Красовицького. К. – Ів.*Франківськ: «Плай», 
2000. — 218с. 

5. Роганова М. В., Хорошайло О. С. Комплексна реабілітація та ви*
ховання духовно*моральних цінностей в умовах Центру духовно*інте*
лектуального розвитку молоді з обмеженими фізичними можливостя*
ми: науково*методичний посібник. — Краматорськ, 2007. 

6. Соціально*педагогічна робота з дітьми та молоддю з функціональ*
ними обмеженнями: Навчально*методичний посібник для соціальних 
працівників і соціальних педагогів / За ред. проф. А. Й. Капської. — 
К.: ДЦССМ, 2003. 

7. Соціальна реабілітація молоді з обмеженою дієздатністю / За ред. 
С. Толстоухової, І. Пінчук. — К.: УДЦССМ, 2000. — 184с. 

8. Таланчук П. М. Шлях до інтеграції. — К.: Університет «Україна», 
2002. — 20 с. 

9. Шевцов А. Г. Новітні технології навчання в освіті студентів із фі*
зичними вадами // Актуальні проблеми навчання та виховання людей 
з особливими потребами: Збірник наукових праць. — К.: Університет 
«Україна», 2002. — С. 195–202. 

10. Шевцов А. Г. Сучасні проблеми освіти і професійної реабілітації 
людей з вадами здоров’я: Монографія. — К.: Соцінформ, 2004. — 200 с. 

 
Отримано 15.01.2013 р. 

 
 



виховання та інклюзії людей Розділ І 
в загальноосвітній простір 

 39

УДК 376*056.263: 342.725] (477)  С. В. Кульбіда, 
доктор пед. наук, 

ст. наук. співробітник 
 

НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГЛУХИХ 

ЯК ЛІНГВІСТИЧНОЇ МЕНШИНИ 

 
У статті проаналізовано правові аспекти освітньої політики 

держави для нечуючих як лінгвістичної меншини на сучасному 
етапі. 

 
Ключові слова: законодавчі акти, права глухих, лінгвістична 

меншина, освітня політика, ратифікація, мовна самобутність, 
жестова мова. 

 
Дотримання прав нечуючих як лінгвістичної спільноти в освіт*

ній політиці української держави є проблемою, вирішення якої 
неможливе без узгодження законодавчої бази, забезпечення від*
повідності міжнародним документам у сфері освіти, вироблення 
необхідних задокументованих механізмів для впровадження за*
сад соціокультурного підходу. Тому починаючи з 90*х рр. ХХ ст.  
і до нині вживаються заходи щодо ратифікації і легалізації бага*
тьох міжнародних документів. 

Метою статті є огляд правових аспектів освітньої політики 
держави стосовно нечуючих громадян на сучасному етапі. 

Аналіз літературних джерел засвідчив, що означений аспект 
освітньої політики держави був предметом розгляду багатьох 
українських вчених — Єжової Т. Є. (2011), Засенка В. В.  (2008, 
2010, 2012), Кульбіди С. В. (2008–2010), Чанні І. В. (2006), Чеп*
чиної І. І. (2009–2012) та ін. 

______________ 
© С. В. Кульбіда 
 



Розділ І Сучасні проблеми навчання, 
з особливими потребами 

 40

У зазначених джерелах відмічено, що права всіх осіб, в тому 
числі і нечуючих, закріплено у переліку важливих міжнародних 
документів, вони знайшли відображення у відповідних законо*
давчих актах України, а відтак гарантуються державою в голов*
ному і в галузевих її законах. Зокрема, у Ст.: 3, 8, 24, 46 Консти*
туції України (1996) зазначено, що утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Деклару*
ється рівність прав людини, незалежно від ознак раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етніч*
ного та соціального походження, майнового стану, місця про*
живання, від мовних та інших ознак. Наголошується на праві 
українських громадян на соціальний захист [10]. 

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» 
надають можливість вибору батькам дітей з особливими потре*
бами типу закладу, форм навчання. Так Закон «Про освіту» №  34 
(1991) передбачає та гарантує право громадян на безкоштовну 
освіту, соціальний захист вихованців. У ст. 37 йдеться про на*
вчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допо*
моги та реабілітації: «для осіб, які мають вади у фізичному чи 
розумовому розвитку створюються спеціальні загальноосвітні 
школи*інтернати, школи, дитячі будинки, дошкільні та інші на*
вчальні заклади з утриманням за рахунок держави» [3; 4]. 

Законом «Про загальну середню освіту» № 651*ХІV (1999) всім 
громадянам гарантується отримання повної загальної середньої 
освіти; визначається термін навчання, в тому числі і для дітей, 
які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку; 
йдеться про забезпечення засобами індивідуальної корекції. Цей 
закон гарантує продовження навчання згідно з одержаною осві*
тою в порядку, встановленому законодавством України; визна*
чає права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють стосо*
вно вибору закладу для дитини. 

Наступний принципово важливий Закон України «Про осно*
ви соціальної захищеності інвалідів в Україні» № 875*ХІІ (1991) 
гарантує інвалідам дошкільне виховання, здобуття освіти на рі*
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вні, який відповідає їхнім здібностям і можливостям; забезпечує 
професійну підготовку або перепідготовку інвалідів з урахуван*
ням медичних показань і протипоказань для наступної трудової 
діяльності (при навчанні, професійній підготовці інвалідів по*
ряд із загальними допускається застосування альтернативних 
форм навчання) [6]. Доповненням до ст. 23 цього Закону, прий*
нятим ВР України у 2004 р. «дактильно!жестова мова є не лише 
засобом спілкування, а й визнана засобом навчання інвалідів з ва!
дами слуху. Правовий статус та сфера застосування дактильно!
жестової мови визначаються законодавством України. Інвалідам зі 
слуху забезпечується доступ до засобів масової інформації шляхом 
титрування та здійснення сурдоперекладу на дактильно!жестову 
мову інформаційних і тематичних телепрограм, кіно!, відеофіль!
мів у порядку та на умовах, визначених КМ України» [8, 21]. 

Важливими позитивними змінами є дозвіл МОН України ви*
користовувати за рішенням педагогічної ради закладу1 з 
2002/2003 навчального року години варіативної частини навча*
льного плану для глухих дітей і дітей зі зниженим слухом на ви*
вчення української жестової мови, а з 2009/2010 навчального 
року на вивчення «УЖМ» передбачено по 2 год. на тиждень ін*
варіантної складової для початкової школи, 2 год. на тиждень ва*
ріативної скла*дової у середній ланці загальноосвітніх спеціаль*
них шкіл для дітей зі зниженим слухом та глухих дітей. Це 
нововведення — перш за все — врахування побажань педагогів, 
батьків, дорослих нечуючих і учнів спеціальних шкіл стосовно 
поліпшення якості навчання завдяки активному використанню 
ЖМ. Варто відмітити, що практичні працівники поставилися 
до цього позитивно, оскільки сприйняли дане нововведення як 
нагальну потребу легалізації природної самодостатньої лінгвіс*
тичної системи — мови глухих. 

Аналізуючи законодавство нашої держави на предмет забез*
печення соціокультурної складової треба згадати й інші доленос*

                                                 
1 Інструктивний лист Міністерства освіти і науки України від 28.05.2002. – №1/9 — 266. 
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ні закони. Так, зокрема у Законі України «Про охорону дитинс*
тва» № 30 (2001) гарантуються права на доступність і безоплат*
ність освіти. У ст. 26 декларується захист прав дітей*інвалідів  
і заборона дискримінації їхніх прав. Держава сприяє створенню 
дітям*інвалідам необхідних умов, рівних з іншими громадянами 
можливостей для повноцінного життя та розвитку з урахуван*
ням індивідуальних здібностей та інтересів [6]. 

Передбачено систему реабілітації інвалідів, дітей*інвалідів  
й у Законі України [5], де у ст. 12 зазначається, що система реабі*
літації інвалідів складається із спеціальних загальноосвітніх шкіл 
(шкіл*інтернатів) — закладів системи освіти, в тому числі і для 
нечуючих дітей. У Законі передбачено ухвалення Державної ти*
пової програми реабілітації інвалідів, яка встановлює гаранто*
ваний державою перелік послуг з медичної, психолого*педаго*
гічної, фізичної, професійної, трудової, соціальної реабілітації, 
які надають інваліду, дитині*інваліду з урахуванням фактичних 
потреб залежно від віку, статі, виду захворювання безоплатно 
або на пільгових умовах. 

Важливим державним документом, безумовно, є також На*
ціональна доктрина розвитку освіти України, затверджена Ука*
зом Президента України № 347/2002. Названий документ ви*
значає стратегію й основні напрями освітнього поступу у ХХІ ст. 
[12]. Головною метою української системи освіти є створення 
умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як гро*
мадянина України, формування покоління, яке здатне навчати*
ся впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадян*
ського суспільства. У документі чітко зазначається, що система 
освіти має забезпечувати серед іншого й: формування особис*
тості кожної людини, формування культури міжетнічних відно*
син, виховання людини демократичного світогляду і культури, 
яка дотримується прав і свобод особистості, з повагою ставить*
ся до інших культур, мовного вибору особистості, виховання 
міжособистісних відносин, формування гуманістичної культури 
особистості. Власне, тому пріоритетами державної політики у роз*
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витку освіти є особистісна орієнтація освіти шляхом створення 
рівних можливостей для дітей та молоді в здобутті якісної осві*
ти, забезпечення освітніх запитів меншин, використання науко*
вих результатів як бази і змісту навчання. 

Рівний доступ до якісної освіти передбачає чутливість до со*
ціальних змін. Освітня мережа передбачає задоволення широ*
кого діапазону індивідуальних освітніх потреб кожної людини 
відповідно до її здібностей, а також цільових груп, що характе*
ризуються соціальними та іншими чинниками. 

Провідним принципом державної освітньої політики, ви*
значеним Національною доктриною [12, 140], є єдність освіти  
і науки у формуванні змісту освіти на основі новітніх наукових 
даних, в тому числі, і комунікаційно*інформаційних засобів. 

На окрему увагу заслуговує мовна стратегія, яка передбачає 
вільне володіння державною, рідною мовами. Реалізація мовної 
стратегії в освіті має здійснюватися комплексним і послідовним 
впровадженням адміністративних, науково*методичних, роз’яс*
нювально*пропагандистських заходів. Схвальним є пріоритетне 
видання підручників та навчальних посібників мовою меншин, 
чим декларується їхнє право на задоволення своїх освітніх пот*
реб рідною мовою, на збереження і розвиток етнокультури, її 
підтримку та захист державою. 

Політика в галузі освіти спрямовується на активізацію участі, 
в тому числі, і громадських організацій у плануванні навчально*
виховної, методичної роботи закладів освіти, прогнозуванні роз*
витку, експертному оцінюванні якості навчання та організації 
виховання. 

Власне, тому сучасна українська освіта є відкритим соціаль*
ним інститутом, яка покликана залучати педагогів, дітей та мо*
лодь до формування соціальної компетентності, досвіду у сфері 
взаєморозуміння, толерантності, культурного різноманіття. 

Очікуваними результатами Доктрини має стати зростання 
самостійності і самодостатності кожної особистості, її творчої 
активності; зміцнення самосвідомості особистості; активізація 
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процесів ідентифікації особистості, зниження меншовартісних 
рис індивідуальності, зміна статусу української людини в між*
народному соціокультурному середовищі. 

Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які 
потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за*
тверджений КМ України № 848/2004 установлює державні ви*
моги до змісту освіти таких дітей, а також державні гарантії в її 
здобутті [2]. Акцентується увага на забезпеченні рівного доступу 
до якісної освіти дітей, які потребують корекції фізичного та/або 
розумового розвитку, наступництва між дошкільною та початко*
вою загальною освітою, особистісно зорієнтованого навчально*
виховного процесу, створення передумов для запровадження 
двомовного навчання. 

Питанню ранньої реабілітації дітей*інвалідів як проблемі наці*
онального значення, присвячена Національна програма «Діти 
України» № 63/96 та Постанова КМ України «Про схвалення Кон*
цепції ранньої соціальної реабілітації дітей*інвалідів» № 1545/2000. 
У названих документах аналізується міжнародний та вітчизня*
ний досвід щодо надання соціально*реабілітаційних послуг, які 
б надавали б можливість дітям*інвалідам максимально розвину*
ти свої природні здібності без відриву від сім’ї і в подальшому 
своєчасно та найбільш повно інтегруватися у суспільство. Зок*
рема, Концепція передбачає конкретні шляхи здійснення ран*
ньої соціальної реабілітації дітей*інвалідів через мережу центрів 
реабілітації, наближених до місця проживання, розробку та ре*
алізацію індивідуальних програм для кожної дитини*інваліда  
з урахуванням рівня її розвитку та можливостей. Рання соціальна 
реабілітація дитини*інваліда розглядається як система заходів, 
які застосовуються з метою зменшення або подолання фізич*
них та інтелектуальних вад, набуття знань, умінь і навичок, які 
б дали змогу дитині*інваліду інтегруватися у дитячі колективи 
та не перебувати в інтернатних установах або навчатися вдома. 

До якісного вирішення зазначеного питання долучилися про*
позиції УТОГ, які викладені у Державній типовій програмі реа*
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білітації інвалідів з ураженням органів слуху № 03*01/354 (2006). 
Програма передбачає перелік реабілітаційних (медичних, психо*
лого*педагогічних, фізичних, професійних тощо) послуг та пе*
ріодичність їх надання. Варто відмітити, що чітко передбачені 
послуги перекладача жестової мови або особи, яка вільно володіє 
жестовою мовою і розуміє психологію нечуючої дитини, з роз*
рахунку одиниці на десять дітей у заходах медичного напряму, 
зокрема, при санаторно*курортному лікуванні та оздоровленні 
дітей*інвалідів зі слуху до 18 років у спеціальних групах. 

Наказ АПН та МОН України «Про затвердження Програми 
професійної підготовки інвалідів зі слуху і зору у ВНЗ І–ІV рівнів 
акредитації» № 55 (2003), ініційований ЦП УТОГ, передбачає 
всіляке сприяння вказаним особам у здобутті освіти, усуненні 
бар’єрів, які існують при реалізації ними своїх профякостей. 

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо поси*
лення соціального захисту інвалідів та проведення в Україні у 
2003 р. Року людей з інвалідністю» № 1112/2002 зобов’язав КМ 
України забезпечити офіційне видання Стандартних правил 
забезпечення однакових можливостей для інвалідів та врахува*
ти їх під час підготовки відповідних нормативно*правових актів 
і затвердив Програму забезпечення безперешкодного доступу 
людей з обмеженими фізичними можливостями та план додат*
кових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльно*
сті осіб з обмеженими фізичними можливостями [14, 3]. 

Питання освіти інвалідів були предметом обговорення й на 
парламентських слуханнях по темі «Про підсумки проведення  
в Україні у 2003 р. Року людей з інвалідністю щодо забезпечення 
конституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабіліта*
ції інвалідів» [13]. Внаслідок чого, було з’ясовано, що відсутність  
у нашій державі певної комплексної системи набуття інвалі*
дом освіти має гострий характер, і рекомендовано Уряду роз*
робити комплексну програму «Освіта — інвалідам». 

На забезпечення належних умов для здобуття якісної освіти, 
в тому числі, і дітьми, які потребують корекції фізичного та/або 
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розумового розвитку, їх соціальної адаптації, спрямований Указ 
Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечен*
ня функціонування та розвитку освіти в Україні» № 900/2005, 
який передбачає забезпечення належних умов для здобуття якіс*
ної освіти дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку, їх соціальної адаптації, ефективне вико*
ристання інформаційних (мультимедійних та електронних засо*
бів навчання), запровадження інтерактивних методів навчання. 

На виконання Указів Президента України: «Про першочер*
гові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності 
осіб з обмеженими фізичними можливостями» № 900/2005 [16] 
та «Про невідкладні заходи щодо функціонування та розвитку 
освіти в Україні» № 1013/2005, врахувавши рекомендації засі*
дання Ради з питань освіти інвалідів при МОН України та Міні*
стерства праці та соціальної політики України 22.11.2005, а та*
кож з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти осіб, 
які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку 
включено до тематики науково*пошукових досліджень АПН 
України системну розробку та апробацію комплексного психо*
лого*педагогічного супроводу дітей з тяжкими порушеннями 
розвитку (серед названих і сліпоглухих), а також створено лабо*
раторію жестової мови у системі освіти осіб з порушеннями 
слуху; запропоновано науково*методичному центру загальної 
середньої освіти забезпечити розробку методичних рекоменда*
цій щодо особливостей викладання окремих предметів у 1–4 кл. 
спеціальних загальноосвітніх закладів для дітей з особливими 
освітніми потребами [16]. 

Наступний Указ Президента України «Про додаткові невід*
кладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльно*
сті осіб з обмеженими фізичними можливостями» № 1228/2007 
спрямований на заходи щодо: прискорення підписання Конвен*
ції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї, 
створення у складі МОН України структурного підрозділу з пи*
тань корекційної освіти та реабілітації дітей*інвалідів, а також 
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відповідних підрозділів у складі місцевих органів управління 
освітою; видання протягом 2008–2010 рр. у достатній кількості 
спеціальних підручників, наочно*дидактичних матеріалів і по*
сібників для дітей*інвалідів і дітей, які потребують корекції фі*
зичного та/або розумового розвитку; удосконалення системи 
підготовки та перепідготовки педагогічних працівників з ураху*
ванням освітніх і реабілітаційних потреб людей з інвалідністю, 
запровадження спеціальних навчальних програм з підготовки 
перекладачів жестової мови, передбачено заходи щодо забезпе*
чення використання жестової мови та субтитрування на телеба*
ченні при транслюванні інформаційних, освітніх, художніх і ди*
тячих програм. 

Згадаємо, що Україну було обрано місцем проведення заходу 
світового масштабу — міжнародної конференції, яка присвячена 
оприлюдненню Конвенції ООН про права інвалідів (жовтень 2008), 
Конвенція чітко визначила зобов’язання держав*учасниць сто*
совно запровадження загальноприйнятих вимог рівноправності 
дітей з особливими потребами у всіх галузях, які мають виріша*
льне значення для якісної життєдіяльності, а саме «забезпечен*
ня навчанням сліпих, глухих, сліпоглухих осіб за допомогою 
найвідповідніших для індивіда умов, методів і способів спілку*
вання в обстановці, яка максимально сприяє засвоєнню знань  
і соціальному розвитку» [2]. 

При розгляді даного питання важливим є аналіз нормативних 
документів, які регламентують діяльність загальноосвітніх спе*
ціальних шкіл для дітей з порушеннями слуху. Зокрема, Поло*
ження про спеціальну загальноосвітню школу (школу*інтернат) 
для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумово*
го розвитку № 1219/1591 (2008) зазначає, що мова навчання  
й виховання в спеціальній школі (школі*інтернаті) визначається 
відповідно до Конституції України та Закону України про мови. 
На жаль, у спеціальних загальноосвітніх школах для дітей зі 
зниженим слухом та глухих особлива увага приділяється лише 
корекційно*розвиваючої роботі, спрямованій на максимальне 
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збереження та розвиток залишкового слуху, мовлення дітей, спо*
стереження за динамікою розвитку слухової функції учнів з ау*
діометричним та аудіологічним обстеженням. Стосовно ж дос*
тупності навчальної інформації засобами ЖМ як рідної для глу*
хих, включення до штатних розписів педагогічних працівників 
посад перекладачів ЖМ, атестація педагогічного персоналу на 
предмет володіння жестовою мовою, на жаль, відступає на дру*
гий план. Відтак, Положення не забезпечує можливостей для 
засвоєння життєвих і соціальних навичок, не створює рівноп*
равних умов для здобуття освіти дітей з порушеннями слуху. 

Проігноровані заходи щодо сприяння засвоєння національ*
ної ЖМ і схвалення мовної самобутності глухих, здійснення 
навчання за допомогою найкращих методів і засобів навчання 
для осіб та за обставин, що максимально сприяють засвоєнню 
знань і соціальному досвіду, залучення до роботи педагогів*
інвалідів, які вільно володіють ЖМ на всіх рівнях системи спе*
ціальної освіти — тобто порушується пряме конституційне пра*
во глухих людей на якісне здобуття освіти. 

Сподіваємося, що проект Закону України «Про освіту осіб, 
які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 
(спеціальну освіту)» № 1270/2007 (нині на доопрацюванні), за*
безпечить пряме конституційне право і нечуючих осіб на якісне 
здобуття освіти. 

Забезпечення права користуватися можливістю доступу до 
інформації вперше знаходимо у розпорядженні КМ України [15]. 
План заходів передбачає: вивчення досвіду іноземних держав  
з питань здійснення субтитрування і перекладу телевізійних про*
грам ЖМ, що транслюються у прямому ефірі (2009–2010); роз*
робку законопроектів, в які б входило визначення обсягу част*
ки програм у добовому телевізійному мовленні для нечуючих 
осіб; отримання ліцензії на мовлення з субтитруванням і сурдо*
перекладом телевізійної продукції; розробку проектів положень 
про субтитрування та сурдопереклад відповідно до потреб осіб  
з порушеннями слуху (2009–2010); підготовка пропозицій щодо 
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введення до штатного розпису національної телекомпанії та ін*
ших державних телерадіоорганізацій посад перекладачів жесто*
вої мови; розробка та затвердження порядку участі перекладачів 
у публічних виконаннях і показах, що проводяться у театрах, 
концертних залах тощо; підготовка пропозицій щодо доповнення 
переліку платних соціальних послуг, затвердженого постановою 
КМ України № 12/2004, послугою «Переклад з дактильно*жесто*
вої мови на словесну і навпаки» (2009–2010) [15, 2]. 

Розглядаючи українське законодавство в контексті освіти не*
чуючих під означеним вище кутом зору (Закони України, нор*
мативні акти, Укази Президента України, Постанови КМ України, 
Накази МОН України тощо) можна стверджувати, що в ньому 
окреслено завдання держави щодо декларування прав і надання 
рівного доступу до освіти дітям*інвалідам в спеціальних загаль*
ноосвітніх закладах та у навчальних закладах І–ІV рівнів акре*
дитації. Разом з тим, інтереси осіб з особливостями психофізич*
ного розвитку в законодавчій базі представлено у двох варіантах: 
права і обов’язки закріплено в загальному законодавстві або їх 
відбито в спеціальному законодавстві. 

У законодавстві України не прописані механізми розвитку та 
фінансування системи двомовного підходу у здобутті освіти, не 
забезпечено індивідуальні потреби дітей та не враховано досвід 
дорослих глухих. Не зважаючи на норми, які передбачають 
створення спеціальних програм в галузі спеціальної освіти, за*
конодавство не закріплює гарантії їх реалізації через підготовку 
кадрів, в тому числі, і глухих, (педагогів, вихователів, психоло*
гів, перекладачів) з досконалим володінням національною ЖМ 
(п. 2, 4 ст. 24 Конвенції). 

Відсутні на законодавчому рівні механізми контролю за до*
триманням ВНЗ вимог доступності до відповідної інфраструк*
тури випускників з інвалідністю, які бажають здобувати вищу 
освіту. Перешкодами є відсутність нормативів обов’язкового 
виділення місць у ВНЗ для людей з інвалідністю, відсутність 
освітніх державних стандартів та програм для молоді з порушен*
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нями слуху. Як наслідок — кількість студентів з числа інвалідів 
становить менше 0,4% загальної чисельності осіб, що навча*
ються у ВНЗ (п. 5 ст. 24 Конвенції). 

Законодавство України не передбачає відповідних механізмів 
та процедур застосування юридичної відповідальності за відсут*
ність здійснення належних заходів щодо забезпечення інвалідам 
доступу на рівні з іншими до інформації та спілкування, в тому 
числі, інформаційно*комунікаційних технологій та систем, а також 
до інших об’єктів та послуг, доступних для населення (п. 1 ст. 9 
Конвенції). 

Не існує єдиної системи або програми збору, узагальнення 
даних щодо чисельності нечуючих осіб, їх потреб, що унемож*
ливлює ефективність застосування соціальних, освітніх та ін*
ших програм (ст. 31 Конвенції). 

Важливою є розробка та впровадження стратегії, яка зможе 
забезпечити дійсну рівність можливостей для дітей з особливи*
ми потребами, дітей з порушеннями слуху отримати доступ до 
загальної середньої освіти за місцем проживання. 

Таким чином, як засвідчив проведений аналіз, норми вітчиз*
няного законодавства, на жаль, не відповідають повною мірою 
стандартам Конвенції, що стосуються нечуючих як лінгвістич*
ної меншини. Узгодження українського законодавства для не*
чуючих щодо міжнародних норм і стандартів, зокрема до стан*
дартів Конвенції ООН про права інвалідів, є важливою умовою 
забезпечення їхніх прав і свобод. 

 
В статье проанализированы правовые аспекты образователь!

ной политики государства для неслышащих как лингвистического 
меньшинства на современном этапе. 

 
Ключевые слова: законодательные акты, права глухих, лин*

гвистическое меньшинство, образовательная политика, рати*
фикация, языковая самобытность, жестовый язык. 
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The article analyses the law of Ukraine concerning the rights of 
Deaf as a linguistic community in education policy. 

The article deals with coordination of legislative base of the state in 
the following questions: ensuring compliance with international docu!
ments in education, creating the necessary documented mechanisms for 
the introduction of socio!cultural approach to educational policy for 
deaf. 

It was found that the ratification and legalization of many interna!
tional documents (Convention on rights of persons with disabilities, 
Standard rules on the equalization of opportunities of persons with dis!
abilities and others) allowed to make additions to the basic legislative 
acts of Ukraine. 

The features of changing the application of the national sign lan!
guage as a means of not only communication, but also their education, 
determine its status closer to the verbal language, which is guaranteed by 
public institutions at the legislative level. 

Underlined is the importance of introducing the subject of «Ukrain!
ian Sign Language» in invariant component of Model curricula at spe!
cial schools for the deaf and hard of hearing children. 

It is established that modern Ukrainian education is an open social 
institution, which aims to attract both teachers, deaf children and deaf 
young people to form social competence, experience in the field of under!
standing, tolerance and cultural diversity. 

 
Keywords: legislation, the rights of deaf, linguistic minority, edu*

cational policy, ratification, linguistic identity, sign language. 
 

Список літератури 

1. Державний стандарт спеціальної освіти дітей з особливими по*
требами / Інститут дефектології АПН України, НВП «ВАБОС». — Київ, 
2003.  — 150 с. 

2. Досвід втілення положень про освіту для дітей з особливими пот*
ребами в країнах Центральної Європи: [результати досліджень Іванни 
Чані]. — К.: Міжнародний фонд «Відродження», 2006. — 43 с. 



Розділ І Сучасні проблеми навчання, 
з особливими потребами 

 52

3. Закон України «Про загальну середню освіту», 1991 від 13.05.1999 
№ 651*XIV № 28. — С. 230. 

4. Закон України «Про освіту» // Голос України. — 1996. — № 77. — 
С. 7–11. 

5. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 6.10.2005 
№ 2961*IV. / [електронний ресурс] — Режим доступу: www.zakon.nau.ua 

6. Закон України «Про охорону дитинства» 2001. — № 30, С. 142 (зі 
змінами). / [електронний ресурс] — Режим доступу: www. socioprostir.org.ua 

7. Закон України «Про основи соціальної захищеності» від 21.03.1991 
№ 875*XII. — № 21. — С. 252/ [електронний ресурс] – Режим доступу: 
zakon.rada.gov.ua 

8. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні». – Ст. 23. – Відомості Верховної ради, 2004. – №  21. – С. 252. 

9. Інструктивний лист Міністерства освіти і науки України від 
28.05.2002. – № 1/9 – 266. 

10. Конституція України. Закон України «Про внесення змін до 
Конституції України». – К.: Велес, 2005. – 48 с. 

11. Концепція державної програми розвитку освіти на 2006–2010 рр. // 
Вища школа. – 2006. — № 3. — С. 114–119. 

12. Національна доктрина розвитку освіти: ІІ Всеукраїнський з’їзд 
працівників освіти (7–9 жовтня 2001 року) / Мін*во освіти і науки 
України. – К., 2002. –С. 137–155. 

13. Національна доповідь Міністерства праці та соціальної політи*
ки України «Про становище інвалідів в Україні» // Персонал плюс. – 
29.01. – 4.02.2009. – С. 11. 

14. Указ Президента «Про додаткові заходи щодо посилення соціа*
льного захисту інвалідів та проведення в Україні в 2003 році Року лю*
дей з інвалідністю» від 02.12.2002.*№ 1112/2002 / [електронний ресурс] 
Режим доступу: zakon.rada.gov.ua 

15. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затверджен*
ня плану заходів щодо поліпшення доступності до інформації осіб з 
вадами слуху» № 209*V, 2009 / [електронний ресурс] – Режим доступу: 
www.licasoft.com.ua. 

16. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо ство*
рення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 
можливостями» // Урядовий кур’єр № 105. — 2005 від 8.07.2005. — С. 7. 

 
Отримано 27.11 2012 р. 

http://www.zakon.nau.ua/
http://www.socioprostir.org.ua/
http://www.licasoft.com.ua/


виховання та інклюзії людей Розділ І 
в загальноосвітній простір 

 53

УДК 37.15:004.9 Н. Г. Кучук, 
 молодший науковий співробітник 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ МОЖЛИВОСТІ 
У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

СТУДЕНТІВ 

 
Використання комп’ютерних технологій в процесі навчання  

є нагальною потребою сучасної освіти. Залучення студентів до на!
вчання із застосуванням інформаційних технологій, засвідчило під!
вищення якості засвоєння ними навчального матеріалу, настрою  
і бажання надалі із задоволенням вивчати предмет та виконувати 
різноманітні завдання. Інформатизація навчального процесу істо!
тно вплинула на процес придбання знань. 

 
Ключові слова: студенти, процес навчання, інформаційні те*

хнології. 
 
Сучасний етап інформатизації суспільства переживає розквіт 

та підйом, це характеризується швидкою зміною концептуаль*
них положень про роль, методи та прийоми у професійній під*
готовці майбутніх спеціалістів. Тому що сьогодні інформаційні 
технології є найбільш популярним засобом для якісного підви*
щення інтелектуального та освітнього рівня людини. Таким чи*
ном, використання електронних засобів дозволяє підвищити 
ефективність і якість засвоєння навчального матеріалу, відкри*
ває великі можливості для вдосконалення навчального процесу 
за рахунок зміни рівня його індивідуалізації і диференціації, 
сприяє організації особистісно*орієнтованого навчання [1, 5, 7]. 

 
___________ 
© Н. Г. Кучук 
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Питання пов’язані із використанням освітніх інформаційних 
технологій в процесі навчання відображені у дослідженнях Л. Бі*
лоусової, В. Бикова, І. Булах, Ю. Дорошенка, С. Заборовської, 
М. Жалдака, С. Жданова, Ю. Жука, О. Кисельової, В. Клочка, 
О. Кузнєцової, М. Лаптєвої, С. Машбиця, Н. Морзе, Л. Панчен*
ко, С. Пейперта, Ю. Рамського, С. Ракова, І. Роберта, Т. Солод*
кої, О. Співаковського, Н. Тверезовської, О. Трофімова та інших. 
Загально*методичні питання стосовно застосування комп’ютерів 
у навчальному процесі з метою його інтенсифікації відбиті в ро*
ботах С. Архангельського, В. Бондаренко, В. Беспалька, Б. Гер*
шунського, Т. Габай, В. Житомирського, Г. Івшиної, Г. Кири*
лової, Ю. Машбиця, Л. Прессмана, І. Романової, В. Монахова, 
Є. Полат, І. Роберт. Системні підходи до вирішення завдань дидак*
тики навчання з використанням інформаційних технологій ви*
кладаються в роботах О. Околелова, А. Соловова, А. Золотарьова.

У національній доктрині розвитку освіти в ХХІ столітті за*
значено, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження су*
часних інформаційних технологій, які забезпечують доступ до 
мережі високоякісних баз даних, розширюють можливості до 
сприйняття складної інформації. Це здійснюється шляхом по*
будови індивідуальних навчальних програм різних рівнів склад*
ності, залежно від конкретних потреб, використання можливос*
тей Інтернет, впровадження дистанційного навчання, випуску 
електронних підручників. 

Згідно з «Основними засадами розвитку інформаційного су*
спільства в Україні на 2007–2015 роки», що затверджені Зако*
ном України від 9 січня 2007 року, № 537*v, однією з основних 
цілей розвитку інформаційного суспільства в Україні є забезпе*
чення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, 
насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на 
використання новітніх інформаційних технологій у формуванні 
всебічно розвиненої особистості. 

Метою цієї статті є виявлення можливостей використання 
інформаційних технологій для формування здорового способу 
життя студентів. 
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Досягнення такої мети потребує виконання наступних за*
вдань: 

– аналіз методичної літератури з досліджуваної теми; 
– розглянути сутність інформаційних технологій; 
– вивчити вплив інформаційних технологій на мотивацію 

формування здорового способу життя студентів. 
Упровадження інформаційних технологій у навчальний про*

цес передбачає розвиток здатності вмілого та гнучкого їх вико*
ристання, а також вироблення відповідних знань і умінь. При 
такому способі побудови процесу навчання можна виділити 
найбільш значущі цілі: 

– індивідуалізація і диференціація процесу навчання; 
– здійснення контролю за зворотним зв’язком, з діагности*

кою і оцінкою результатів; 
– здійснення самоконтролю і самокорекції; 
– забезпечення можливостей тренажу і здійснення з його 

допомогою самопідготовки; 
– наочність (демонстрація динаміки процесів, що вивчають*

ся, графічна інтерпретація досліджуваних закономірностей); 
– моделювання та імітація процесів, які вивчаються і дослід*

жується, явищ з переходом в «реальність – модель» і навпаки 
(або без переходу); 

– проведення лабораторних робіт в режимі приєднання за до*
помогою спеціальних пристроїв демонстраційного обладнання 
до комп’ютера; 

– створення і використання інформаційних баз даних, необ*
хідних в навчальній діяльності, і забезпечення доступу до мере*
жі інформації; 

– посилення мотивації навчання (за рахунок відображення 
засобів програм, або вміщення в неї ігрових ситуацій); 

– озброєння учнів стратегією засвоєння навчального матеріалу; 
– формування стилю мислення, уміння приймати варіанти 

розв’язання (за рахунок систематичної логічної послідовності 
всіх операцій); 
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– розвиток творчих здібностей особистості (за рахунок мож*
ливостей керувати пізнавальною діяльністю учнів). 

Такий підхід надав можливість створити базис та дидактичне 
підґрунтя для модифікованого та інтегрованого застосування 
інформаційних технологій в системі вищої освіти. Застосування 
даних технологій містить сукупність методів, форм і засобів 
взаємодії зі студентами в процесі самостійного, але контрольо*
ваного засвоєння визначеного масиву знань та потребує рете*
льної розробки кожної складової (рис. 1). 

Важливе місце в системі комп’ютерного навчання займають 
технологічні засоби, які є основою інформаційних технологій. 
До них можна віднести: 

– електронні видання та посібники; 
– комп’ютерні навчальні системи; 
– мультимедійний комплекс; 
– аудіо* та відео навчальні матеріали; 
– комп’ютерні системи тестування тощо. 

 Навчання із застосуванням ІТ 

Технологічні засоби  

Дидактичне забезпечення 
навчального процесу 

Методика навчання із застосуванням ІТ 

 
Рис. 1 — Організація навчального процесу із застосуванням ІТ 

Систематичне і педагогічно доцільне використання під час 
занять мультимедійних засобів сприяє вдосконаленню сенсо*
моторної сфери учнів (сенсомоторика — взаємна координація 
сенсорних і моторних компонентів діяльності людини), розвит*
ку їх зорової і слухової чутливості, формуванню вміння сприй*
мати, розвитку спостережливості. Поряд із цим використання 
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інформаційно*комунікаційних технологій сприяє розвитку пе*
рцептивної уваги, обумовлення виникнення мимовільної уваги, 
стійкості її та зосередженості. Використання мультимедіа до*
зволяє студентам працювати з навчальними матеріалами по*
різному — студент сам вирішує, як вивчати навчальні матеріали, 
як застосовувати інтерактивні можливості засобів інформати*
зації, і як реалізувати спільну роботу у групі. Отже, вони стають 
активними учасниками навчального процесу та можуть впливати 
на свій власний процес навчання, підлаштовуючи його під свої 
індивідуальні здібності та переваги; вивчати саме той матеріал, 
який їх цікавить, повторювати вивчене стільки разів, скільки їм 
потрібно, що сприяє правильнішому сприйняттю. 

Комп’ютерні системи тестування мають власні переваги й не*
доліки. 

До недоліків комп’ютерного тестування можна віднести: 
– складність розробки науково обґрунтованого змісту тестів; 
– можливість відгадування учнями правильних відповідей,  

а, отже, ймовірність помилкової оцінки; 
– відсутність безпосереднього діалогу між викладачем та уч*

нем і, як наслідок, можливості пояснення помилки. 
Відповідно до переваг комп’ютерного тестування можна від*

нести: 
– швидке одержання результатів і звільнення викладача від 

трудомісткої роботи з обробки результатів тестування; 
– індивідуалізація процесу навчання (автономність); 
– певний психологічний комфорт учнів під час тестування; 
– оперативність; 
– підвищення об’єктивності оцінювання знань, і, як наслідок, 

позитивний стимулюючий вплив на пізнавальну діяльність учня; 
– конфіденційність при анонімному тестуванні; 
– тестування на комп’ютері більш цікаве у порівнянні з тра*

диційними формами опитування, що створює позитивну моти*
вацію в учнів; 

– виключення негативного впливу на результати тестування 
таких факторів як настрій, рівень кваліфікації й інші характерис*
тики конкретного викладача; 
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– можливість застосування технічних засобів; 
– універсальність, охоплення всіх стадій процесу навчання; 
– контроль великого обсягу матеріалу; 
– зменшення порівняно з традиційним опитуванням затрати 

часу на 50 відсотків. 
Навчальний процес із застосуванням ІТ має традиційну ос*

нову, ґрунтується на загально*дидактичних принципах, але і по*
требує виділення ряду інших притаманних цій системі принци*
пів: інтерактивності, ідентифікації, педагогічної доцільності за*
стосування нових технічних засобів, регламенту навчання, за*
безпечення відкритості й гнучкості навчання, комплексності, до*
ступності, модульності. 

У цілісній структурі навчання із застосуванням ІТ можна ви*
ділити два достатньо самостійних напрями, які при потребі ви*
користовуються також і в комплексі (рис. 2). 

 
Рис. 2 — Специфіка побудови навчального процесу із застосуванням ІТ 

Сутністю асинхронного навчання є те, що віддалений студент, 
оснащений пакетом інформаційних засобів, накопичує знання, 
виробляє уміння й навички, а навчальний заклад періодично 
контролює кількість та якість засвоєного матеріалу. При такому 
підході слухач сам визначає темп і час навчання, може самос*
тійно обирати носії інформації, виконувати завдання відповід*
но до аудиторної програми або за індивідуальним планом, а по*
тім передавати виконану роботу для оцінювання. 

Синхронне навчання полягає в тому, що умовна група в син*
хронній взаємодії користуються інформаційною базою та при*
строєм, що виконує тестування. Під час застосування такої мо*
делі слухачі та викладачі спілкуються в режимі реального часу 
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через віртуальні аудиторії, використовуючи й поєднуючи різні 
методи передавання інформації. Зміст навчальних дисциплін по*
діляється на масиви, що містять основні матеріали та поняття  
з підручників, статей, монографій, та будується за гіпертексто*
вими технологіями з доданими відео лекціями [1]. 

Вимоги здоров’язбережувального характеру, які висуваються 
до розробки і використання навчальних мережевих програм, 
повинні відповідати гігієнічним вимогам, санітарним нормам  
і правилам роботи з комп’ютерною технікою. Для аналізу освіт*
ніх електронних видань і ресурсів велике значення мають вимо*
ги до режиму праці й відпочинку студентів під час роботи з пер*
сональними комп’ютерами: використані засоби інформатизації 
освіти мають бути розроблені так, щоб час їх функціонування 
не перевищував санітарні норми роботи з комп’ютерною техні*
кою. Здоров’язбережувальна організація роботи на комп’ютері, 
передбачає перерви, дотримання тимчасових режимів, активі*
зацію руху студентів та спеціальні вправи, що допоможуть ви*
кладачу ліквідувати причини фізичної напруги, напругу очей, 
втому тощо. Однією з основних умов ефективності інформати*
зації навчального процесу є відповідність електронних видань  
і ресурсів, санітарним нормам роботи з комп’ютерною технікою. 
Невідповідність цим вимогам призведе або до не сприйняття 
студентами частини інформації, або до погіршення їх здоров’я 
[6]. Розглянемо фактори та принципи, яких необхідно дотриму*
ватись для здоров’язбережувального використання інформа*
ційних технологій при навчанні студентів. 

Санітарно*гігієнічні фактори. Навчальні програмні засоби, як 
і інші технічні засоби навчання не повинні викликати несприя*
тливих змін у стані здоров’я студентів. Для досягнення цієї мети 
розробникам програмних засобів необхідно насамперед пам’ятати 
про гігієнічні нормативи безперервної роботи з комп’ютером, 
для студентів це — 1 година, передбачаючи після закінчення 
цього часу закінчення роботи або фіксовану перерву, що не за*
лежить від волі користувача. Для зниження навантаження на 
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зоровий аналізатор варто також дотримуватися фізіолого*ергоно*
мічних вимог до колірного вирішення програм: забезпечення 
достатньої контрастності, використання синьо*зеленої ділянки 
спектру для кольору тла і позитивного екрану (світлий фон, темні 
літери), а також використання оптимального числа кольорів (не 
більше 3). Для зниження психологічного навантаження під час 
конструювання контролюючих програм рекомендується перед*
бачати датчики часу і можливість повернення до вже зроблених 
відповідей і їх виправлення [2, 3, 4, 6]. 

Принципи зорового сприйняття інформації. Діяльність лю*
дини, що сидить перед екраном монітора, починається з при*
йому інформації: у його свідомості відображаються властивості 
сприйнятого з екрана об’єкта і формується його чуттєвий образ. 
Фізіологічною основою формування перцептивного образу  
є робота зорового аналізатора. Існує певний набір умов, що за*
безпечують нормальну роботу зорового аналізатора [1, 3, 6]: яс*
кравість об’єкта повинна лежати в певних межах; контрастність 
зображення щодо тла повинна вибиратися з урахуванням роз*
мірів об’єкта; треба враховувати, що найбільшу чутливість око 
має до випромінювання жовто*зеленого кольору, найменшу — 
до фіолетового і червоного; розмір символу повинен бути узго*
джений з гостротою зору людини; потрібно також враховувати, 
що він впливає на швидкість і правильність сприйняття інфор*
мації [1, 3, 4]. 

Принцип фізіологічної відповідності. Кольори за яскравістю 
і контрастністю не повинні виходити за межі, які призводять до 
стомлення зору. Знижена світлість зображення викликає пере*
напруження м’язів кришталика ока і, як наслідок, зниження 
гостроти зору. 

Принцип емоційної відповідності. Кольори повинні викли*
кати емоційну реакцію, що поліпшує самопочуття і підвищує 
працездатність людини. Відеоінформація або анімації повинні 
супроводжувати розділи, які важко зрозуміти у звичайному ви*
кладі. У цьому випадку витрати часу для тих, яких навчають,  
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у 5–10 разів менші порівняно з традиційним підручником. Відео*
кліпи дозволяють змінювати масштаб часу і демонструвати явища 
у прискореній, сповільненій або вибірковій зйомці. 

Отже, доцільними є такі рекомендації: 
– намагатися використовувати не більше чотирьох кольорів; 
– використовувати контрасти, що утворюють сильні стійкі 

ефекти; 
– застосування жовтого і червоного кольорів звести до міні*

муму або взагалі ліквідувати; 
– надавати перевагу заспокійливим кольорам: чисто*зелений, 

оливковий, жовто*зелений; 
– враховувати колір для зосередження (чорний). 
– застосовувати як стабілізуючі кольори – теплі темні тони 

(коричневі); 
– вживати холодні, темні кольори (темно*сірий, чорно*корич*

невий, темно*зелено*синій) як ізолюючі і такі, що пригнічують 
роздратування. 

Інформаційні технології, що використовуються в процесі 
навчання повинні відповідати єдиним ергономічним, естетич*
ним і здоров’язбережувальним вимогам: 

– тимчасові режими роботи освітнього електронного видання 
або ресурсу, відповідність його компонентів здоров’язбережу*
вальним вимогам; 

– характеристики використовуваного підходу до візуалізації 
інформації на екрані монітора, колірні характеристики, харак*
теристики просторового розміщення інформації, ступінь відпо*
відності використаних підходів до візуалізації підходам, загаль*
ноприйнятим для даного класу засобів інформатизації; 

– характеристики організації буквено*цифрової символіки  
і знаків на екрані монітора; 

– характеристики організації діалогу (доступність для студен*
тів, час реакції на відповідь або керуючий вплив, число варіан*
тів і правдоподібність відповідей у питаннях на кшталт «меню», 
наявність інструкції або підказки); 
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– характеристики звукового супроводу (комфортність сприй*
няття звукової інформації, зручність настройки звукових харак*
теристик, ступінь засміченості і оптимальність темпу звукового 
супроводу); 

– ступінь естетичності. 
Висновки. Формування теоретичної моделі здоров’язбережу*

вального середовища вищого навчального закладу і особливос*
тей збереження здоров’я студентів у процесі навчання з вико*
ристанням засобів інформаційних технологій дозволяє не тільки 
окреслити коло виникаючих при цьому проблем, а й виробити 
загальні і приватні рекомендації й технологічні кроки, якими на 
практиці могли б скористатися викладачі. До таких кроків,  
в першу чергу, слід віднести: перспективне планування розвитку 
здоров’язбережувального супроводу навчального процесу, ана*
ліз і план дій з організації здоров’язбережувального супроводу 
діяльності університетів стосовно до навчання з використанням 
інформаційних технологій, підготовку і мотивацію вчителів, 
орієнтованих на здоров’язбережувальний супровід навчального 
процесу, організацію системи контролю за дотриманням раціо*
нального поєднання навчальної діяльності й відпочинку в ході 
навчання з використанням інформаційних технологій, створення 
системи безперервної здоров’язбережувальної освіти, удоско*
налення змісту і методів навчання, що проводиться з викорис*
танням інформаційних технологій, шляхом систематизації, ін*
теграції й оптимізації навчального матеріалу з метою усунення 
перевантаження студентів, вивчення впливу засобів інформа*
ційних технологій на здоров’я студентів. 

 
Использование компьютерных технологий в процессе обучения 

является неотъемлемой частью современного образования. При!
влечение студентов к обучению с применением информационных 
технологий, показало повышение качества усвоения ими учебного 
материала, желание в дальнейшем с удовольствием изучать пред!
мет и выполнять различные задания. 
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Ключевые слова: студенты, процесс обучения, информаци*
онные технологии. 

 
Using computer technology in education is an integral part of modern 

education. Engaging students in learning using information technology, 
usage has shown an increase in mastery of their teaching material, the 
desire to further eхplore the subject with pleasure and performing various 
tasks. Informatization of the educational process significantly influenced 
the process of knowledge acquisition.The study revealed and gave proof 
of the structure of healthy life!style, presented by the target, subject, ob!
ject, technological and resultant components. The main criteria, indica!
tors and efficiency levels of its forming were also revealed. The technique 
of the healthy life!style is suggested. The integrity of the process and the 
correlation between the blocks of this technique are based on the meth!
odological approaches (system, person!oriented, activity) and their im!
plementing principles (subjectivity, optimality, interdependency, creativ!
ity, addition, variation, diagnostics). Identified a sequence of actions set 
pointed at ensuring the integrity of generalized blocks. It defines the 
structure of the technique: target, substantial and technological, and an 
assessment and efficient blocks. Determined that the formation of 
healthy life!style is possible when creating certain pedagogical condi!
tions: positive motivation to health and healthy life!style, subject!subject 
reflexive interaction between teacher and student, competence and 
qualification of the teacher, inclusion of students in various activities, 
creation of information technology support. On the ground of the concep!
tual analysis of the components of healthy life!style, their interdepend!
ence method of its formation at students were developed. 

 
Key words: students, health, healthy life*style, information tech*

nology, classical University. 
 
 
 
 



Розділ І Сучасні проблеми навчання, 
з особливими потребами 

 64

Список літератури 

1. Беляев М. И. Теоретические основы создания образовательных 
электронных зданий / М. И. Беляев, В. М. Вымятнин, С. Г. Григорьев, 
В. В. Гриншкун, и др. — Томск: Изд*во Томского университета, 2002. 

2. Вембер В. П. Навчально*методичні вимоги до електронного під*
ручника / В. П. Вембер // Комп’ютерно*орієнтовані системи навчан*
ня: зб. наук. праць / Редкол. — К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова. — Ви*
пуск 4 (11). — 2006. — С. 50–56. 

3. Вострокнутов И. Е. Инструкция по оценке качества программ*
ных средств учебного назначения / И.  Е. Вострокнутов, А. И. Галки*
на. — М.: Госкоорцентр, 2000. — 60 с. 

4. Григорьев С. Г. Теоретические основы создания образовательных 
электронных зданий / С. Г. Григорьев, В. В. Гриншкун, Г. А. Краснова, 
И. В. Роберт, С. А. Щенников и др. — Томск: Изд*во Томского уни*
верситета, 2002. — 86 с. 

5. Лаврентьєва Г. П. Психологічні механізми регуляції поведінки 
дітей молодшого шкільного віку в умовах використання комп’ютер*
них технологій / Г. П. Лаврентьєва // Формування інформаційного 
освітнього простору в процесі модернізації середньої загальної освіти: 
колективна монографія. — К.: Педагогічна думка, 2007. – С. 243–261. 

6. Лаврентьєва Г. П. Рекомендації до використання електронних 
засобів в освітньому процесі (у навчально*виховному комплексі «сад – 
школа») / Г. П. Лаврентьєва // Дошкільне виховання. — 2009. — № 10. — 
С. 8–9 

7. Роберт И. В. Теория и методика информатизации образования 
(психолого*педагогический и технологический аспекты) / И. В. Ро*
берт. — М.: ИИО РАО, 2008. — 274 с. 

 
Отримано 16.01.2013 р. 

 
 
 
 
 
 
 



виховання та інклюзії людей Розділ І 
в загальноосвітній простір 

 65

УДК: 37.032.5:331.101.36:364.146 Т. В. Григорчук, 
кандидат педагогічних наук 

 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВИМОГ 
ДО МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ, 

ПРИДАТНИХ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ 
ТВОРЧИМ КОЛЕКТИВОМ 

 
У статті розглянуто питання, пов’язані із забезпеченням ефек!

тивності управлінської діяльності менеджера творчого колективу 
шляхом формування необхідних професійних вимог. Розглянуто струк!
туру професійних вимог, що базуються на відповідних навичках  
і здібностях. 

 
Ключові слова: професійні вимоги, навички, здібності, управ*

ління творчим колективом, ефективність керівництва. 
 
Вступ. Природне протиріччя взаємодії керівника та підлеглого, 

яке проявляє себе щомиті на всіх рівнях соціально*економічної 
системи та водночас забезпечує розвиток продуктивних сил су*
спільства було, є і буде однією з найбільш привабливих тем на*
укових досліджень. Своєрідне конкурентне середовище, пород*
жене вказаною взаємодією, знаходиться у постійному процесі 
еволюції, яка породжує як нові форми відносин між сторонами 
цього процесу, так і впливає на зміни самих їх учасників. 

Будь*який творчий колектив, під яким у даній статті ми розу*
міємо суб’єкта соціальної сфери і, разом з тим, ринку видовищ, 
шоу*бізнесу тощо, діє в умовах такого ж середовища, а інколи, 
під впливом гедоністських настроїв окремих його членів, здобу*
ває більш складні, у порівнянні зі звичайним бізнесом, форми. 
Гедонізм, своєю чергою, є явищем широко притаманним твор*
чим особистостям, особливо тим із них, що відносять себе до  
      ______________ 

© Т. В. Григорчук 
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богемного середовища, або є «визнаними» зірками. Однак, і їхня 
діяльність повинна бути керованою та сприяти забезпеченню 
виконання цілей організації, а такою виконання її ринкової чи 
навіть соціальної місії. Саме тому діяльність менеджерів у твор*
чих колективах і особливо їхній професіоналізм залишатимуться 
одними з найбільш актуальних питань у наукових дослідженнях. 

Вихідні передумови. Дослідженню проблем, які постали перед 
менеджерами творчих колективів приділялося досить мало ува*
ги вітчизняними дослідниками. Однак, чимала кількість вчених 
намагалися виявити основні риси, які повинні бути притаманні 
менеджерам, шляхом дослідження напрямів їх діяльності в ме*
жах внутрішнього та зовнішнього середовища організації, що 
діє у соціальній сфері. Зокрема серед них можна виділити таких 
учених як Л. Балабанова, О. Сардак, М. Виноградський, Л. Ли*
сенко та ін. 

Мета статті. Зважаючи на виявлені нами невирішені проблеми, 
ми маємо на меті піддати більш глибокому вивченню питання, 
пов’язані з професійними вимогами до менеджерів соціальної 
сфери, що забезпечують управлінсько*координаційні функції  
в межах творчих колективів, структурувати їхню професійну ді*
яльність як комплекс елементів, що сприяють досягненню ці*
лей творчого колективу. 

Виклад основного матеріалу статті. Очевидно, що однією із 
основних фігур в системі менеджменту творчої організації як 
суб’єкта соціальної сфери є менеджер*керівник або координа*
тор, який керує власне організацією, якимсь конкретним видом 
діяльності, функцією, підрозділом, службою, групою людей тощо. 
Американські дослідники Р. Блейк та Дж. Моутон підкреслюють, 
що сильне та ефективне керівництво сприяє створенню атмо*
сфери участі та колективної підтримки цілей діяльності органі*
зації, у якій її члени отримують стимул в усуненні перепон і до*
сягненні максимальних результатів. 

Багатогранність управлінських функцій, специфіка управ*
лінської праці в соціальній сфері, обумовлюють вимоги, що 
ставляться до сучасних менеджерів. У закордонній і вітчизняній 
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літературі з проблем управління, у численних соціологічних до*
слідженнях наводяться різні набори якостей, необхідних таким 
менеджерам. Однак, на нашу думку, у найближчі роки в умовах 
кризових явищ діяльність менеджерів, у тому числі й творчих 
колективів, буде пов’язана з широким колом проблем, основ*
ними з яких є: 

1. Проблеми глобальної конкуренції. Це пов’язано з інтернаці*
оналізацією соціально*економічних систем усіх країн світу при 
одночасній зміні ринкових лідерів. Тому менеджери повинні вмі*
ти працювати в різних умовах. До того ж, менеджери покликані 
враховувати у своїй діяльності особливості національної культури 
тієї країни, у якій вони працюють або мають намір працювати. 

2. Проблеми, пов’язані із забезпеченням маркетингової орі*
єнтації організацій. Так, ефективність діяльності творчого ко*
лективу та менеджерів буде залежати, в першу чергу, від трьох 
взаємозалежних чинників: якості запропонованих продуктів, про*
дуктивності та орієнтації на споживачів. 

3. Швидкий розвиток інформаційних технологій. У зв’язку  
з цим змінюються і вимоги до менеджерів, які повинні не просто 
володіти сучасними інформаційними технологіями, але й актив*
но використовувати їх у діяльності творчих колективів, а особ*
ливо у активному просуванні їхніх продуктів. 

4. Зміна критеріїв, що визначають кваліфікацію творчих ро*
біт суб’єкта соціальної сфери та, зокрема, шоу*бізнесу. Основна 
роль буде належати роботам, що вимагають, по*перше, застосу*
вання технічних і технологічних рішень, а, по*друге, співробіт*
ників, що оптимально поєднують у собі гнучкість і здатність до 
творчої діяльності. У зв’язку з цим підвищуються вимоги до 
кваліфікації як усіх співробітників, так і менеджерів організацій 
соціальної сфери. 

5. Підвищення значущості ділової репутації менеджерів і, зо*
крема, продюсерів. Елементами ділової репутації, в свою чергу, 
є: управлінські (продюсерські) успіхи менеджера, великий дос*
від і глибоке знання своєї сфери діяльності, високі моральні 
якості. 
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6. Зміни в ціннісних орієнтаціях працівників. Так, одержує но*
ве змістове наповнення етика праці: робота виступає не тільки 
як засіб заробляння коштів для задоволення життєвих потреб, 
але й як інструмент для саморозвитку та самоорганізації [1]. 

Тому менеджер нового типу повинен бути зразком як у сво*
єму колективі, так і за його межами. За цих умов виникає 
об’єктивна необхідність у розробці вимог до сучасного менеджера 
творчого колективу. Загальні вимоги до керівника (менеджера), 
як відомо, містяться в законодавстві про працю, правилах внут*
рішнього розпорядку та інших документах, а спеціальні вимоги 
викладені в кваліфікаційних довідниках, службових інструкціях 
та деяких інших нормативних актах. Але ці вимоги мусять бути 
конкретизовані відповідно до певної посади та умов, в яких до*
ведеться працювати менеджеру. 

Ф. Тейлор, один із фундаторів науки управління, найважливі*
шими рисами керівника вважав розум, освіченість, спеціальні та 
технічні знання, фізичну силу та спритність, тактовність, енергій*
ність, рішучість, чесність, розсудливість та здоровий глузд, а також 
міцне здоров’я [2, с. 62]. 

Відомий дослідник А. Файоль так визначає вимоги до керів*
ника: «Перша вимога, якій повинен задовольняти голова вели*
кого підприємства, бути хорошим адміністратором; тобто бути 
здатним передбачувати, організовувати, узгоджувати і контролю*
вати...» [2, с. 84]. 

Сучасні теоретики в розробку моделі менеджера включають 
основні властивості і риси ідеального управлінця. У Великій 
Британії, наприклад, беруть до уваги такі кваліфікаційні вимоги 
до менеджерів: розуміння природи управлінських процесів, 
знання основних видів організаційних структур, функціональ*
них особливостей і стилів роботи, володіння засобами підви*
щення ефективності управління, ораторські здібності та вміння 
висловлювати думки, володіння мистецтвом управління людьми, 
здатність налагоджувати стосунки між клієнтами та між праців*
никами фірми, уміння робити правильні висновки та здатність 
підвищувати кваліфікацію [3, с. 91]. 
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Дослідники інституту діагностики менеджменту (м. Гамбург, 
Німеччина) розділяють вимоги до менеджерів на чотири напрями: 
розумові здібності (здатність давати оцінки, творче, комплексне, 
системне, аналітичне мислення), ставлення до оточуючих (кон*
тактність, комунікабельність, сила переконання, наполегливість, 
вміння співробітничати, здатність працювати у команді), осо*
бисті риси (інтереси, мотивація, прагнення до успіху, гнучкість, 
товариськість, надійність), ставлення до праці (сприйняття на*
вантаження, ініціатива під час прийняття рішення, здатність до 
планування, організованість). 

У системі управління США виділяють п’ять основних вимог до 
менеджера: здоровий глузд, знання справи, впевненість у своїх 
силах, високий загальний рівень розвитку, здатність доводити 
справу до кінця. Інші американські дослідники додають до цього 
переліку ще лідерство, ініціативність, рішучість, розсудливість, 
незалежність, комунікабельність, уміння ризикувати, наполег*
ливість. 

Цікавим є підхід до ділових та особистісних якостей мене*
джерів у Франції. Після опитування та анкетування самих ме*
неджерів виявилося, що закладені природою задатки відіграють 
в успішній кар’єрі менеджера 41%, неординарність — 36%, жит*
тєвий досвід — 10%, компетентність — 8%, авторитет — 4%, зо*
внішні дані — 1% [4]. 

Деякі вчені (М. Вудкок, Д. Френсіс) підійшли до проблеми на*
бору якостей менеджера з іншого боку, завдяки чому з’явилася ві*
дома концепція обмежень, яка викладає перелік чинників, які за*
важають повній реалізації всіх особистих можливостей менеджера. 

На думку В. Травина та В. Дятлова, «керівництво та менедж*
мент — справа набагато важливіша та в багато разів складніша 
за найскладніші технічні професії» [2, с. 36]. 

Діяльність сучасного керівника у творчому колективі зале*
жить від впливу ряду політичних, соціальних, економічних та 
психологічних чинників, які формують комплекс чинників де*
стимулюючого й стимулюючого напрямів. До дестимулюючих 
чинників відносять: стрес, тиск і невизначеність як у суспільстві, 
так і в конкретних колективах; кількісне збільшення та якісне 
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ускладнення проблем, які потрібно вирішувати поряд з обме*
женістю засобів для їх вирішення; неефективність шкіл і мето*
дів управління, створених тоталітарною системою. До чинників, 
що стимулюють творчу діяльність керівника відносять: широке 
поле щодо вибору й вияву ініціативи, зростання конкуренції, 
можливість оволодіння прийомами сучасного менеджменту. 

Для ефективного управління творчою організацією менеджер 
повинен володіти знаннями сучасного менеджменту й мати здіб*
ності до управління колективом. Знання сучасного менеджмен*
ту потрібні керівникові для визначення власних підходів до під*
леглих. Керівники, які нездатні аналізувати й удосконалювати 
власні управлінські підходи, як правило, не намагаються вста*
новлювати зворотні зв’язки, нездатні зацікавити своїх підлеглих, 
мають труднощі при наданні завдань та доручень. Керівники, які 
недостатньо розуміють мотивацію працівників, у яких застарів 
стиль управління, не відповідають сьогоденним вимогам творчих 
колективів. Здібності до керівництва виявляються в наявності 
розумових особистих цінностей і принципів та чітких власних 
цілей; здатності до управління самим собою; вмінні навчати та 
розвивати підлеглих, формувати ефективні робочі групи. 

Для ефективного управління творчим колективом необхідна 
наявність у менеджерів вказаних нижче навичок і здібностей. 

1. Уміння управляти собою. 
2. Наявність чітких особистих цінностей. 
3. Здатність встановлювати чіткі особисті цілі. 
4. Здатність до постійного особистого саморозвитку. 
5. Навички вирішувати проблеми. 
6. Творчість та здатність до інновацій. 
7. Здатність впливати на оточуючих. 
8. Знання сучасних управлінських підходів. 
9. Здатність керувати. 
10. Уміння навчати і розвивати підлеглих. 
11. Здатність формувати і розвивати ефективні робочі групи 

[1, с. 56]. 
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Для ефективного управління творчим колективом в умовах 
не лише суто соціальної сфери але й сучасного ринку загалом 
менеджер повинен відповідати таким вимогам і мати такі харак*
теристики: 

1) стратегічне мислення, що дозволяє планувати діяльність 
творчого колективу з урахуванням майбутнього розвитку соціаль*
ної сфери та ринків; 

2) здатність спостерігати за бізнес*середовищем, гнучкість, 
адаптованість, що визначається здатністю визначати і реагувати 
на неочікувані зміни, вчасно змінювати плани та дії, виходячи  
з нових умов. Ефективні менеджери не повинні боятися змін,  
а мають користуватися ними і впливати на їхній хід. Сучасні ме*
неджери повинні випереджати тенденції в бізнесі*середовищі, 
шукати нові способи задоволення попиту споживачів і дослід*
жувати методи збільшення ефективності та результативності під*
приємства. Менеджери, особливо вищого рівня, повинні чітко 
бачити перспективи бізнесу, у якому вони працюють; 

3) інноваційне мислення, вміння створювати «інноваційну 
атмосферу» в колективі, підтримуючи ініціативу співпрацівників, 
сприяючи розвитку їхнього потенціалу. Для формування даних 
навичок для менеджерів є необхідними: постійний саморозви*
ток, самонавчання, самовдосконалення; 

4) вміння використовувати сучасні методи і технології в про*
цесі управління підприємством. В першу чергу, це стосується 
інформаційних технологій; 

5) здатність вирішувати нестандартні проблеми; 
6) вміння працювати в команді. Так, сучасні менеджери по*

винні вміти працювати ефективно і як члени, і як лідери ко*
манди. Продуктивність і ефективність можуть бути значно під*
вищені, якщо люди будуть працювати разом на загальну мету. 
Як лідер команди менеджер несе відповідальність за її форму*
вання, підготовку її учасників. Він спонукає їх до ефективної 
спільної роботи, справедливо винагороджує за досягнуті ре*
зультати; 
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7) лідерські здібності. Згідно з думкою М. Виноградського, 
лідерські якості керівника, як виразника і захисника інтересів 
членів колективу, вимагають у першу чергу вмілого поєднання 
у своїй роботі власних і колективних інтересів. Він повинен 
сприяти творчому зростанню підлеглих, створюючи для цього 
відповідні умови, добре знати мотиваційну структуру працівни*
ків, бути психологом людської душі [6, с. 260]. 

Висновок. Отже, питанню визначення комплексу ділових знань, 
умінь і якостей та особистих рис менеджерів творчих колекти*
вів слід приділяти багато уваги, оскільки одержані при цьому 
знання дозволять більш чітко формувати професійні вимоги до 
них. В результаті — діяльність менеджера більш повно відпові*
датиме завданням творчої організації, а також сприятиме роз*
витку соціальної сфери, досягненню цілей та місії організації. 

 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением эф!

фективности управленческой деятельности менеджера творче!
ского коллектива путем формирования необходимых профессио!
нальных требований. Рассмотрена структура профессиональных 
требований, которые базируются на соответствующих навыках 
и способностях. 

 
Ключевые слова: профессиональные требования, навыки, 

способности, управление творческим коллективом, эффектив*
ность руководства. 

 
By a creative organization or just a team we mean a participant of the 

social sphere, who implements some social, cultural, civil and other pro!
jects in the market environment, sometimes under the influence of he!
donistic attitudes of its individual members. As a result, in comparison 
with usual business, it gets more complicated forms, which create condi!
tions for other forms of management and put new requirements for a 
manager of creative team at the forefront. 
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Based on the analysis of literature data, we have noticed that in 
Ukraine little attention is paid to the problems of managing creative 
teams, so in this article we are going to more deeply explore issues related 
to the professional requirements of the managers of social services that 
provide management and coordination functions within creative teams. 

During the research we have found some special conditions for a 
creative team manager in today’s market, including: increasing global 
competition, especially in the social sphere; marketing solutions of suc!
cessful creative teams, active development of information technologies 
and their penetration into all spheres of human activity, changes in the 
criteria that determine qualifications of creative works, and increasing 
importance of manager's reputation; changing values orientation of the 
staff. All of these conditions require the formation of special competence 
for managers of creative team. 

World practice of management offers many important solutions that 
can provide qualified training for managers. However, with regard to 
national peculiarities of the market space and work of creative team in 
social settings, we have identified the main characteristics required for a 
manager of creative team. These are: strategic thinking, the ability to 
analyse business environment, adapting it into the working process of 
creative team, innovative thinking for creating an innovative environ!
ment, use of modern methods and technology management team, the 
ability to solve non!standard problems, as a leader. 

Based on the foregoing, we believe that the issue of determining the 
complex business knowledge, skills and personal qualities and traits of 
creative team managers should be given a lot of attention as knowledge 
thus obtained will more clearly form professional requirements. As the 
result, manager’s activity more fully meets the task of creative organisa!
tions and contributes to social development, the objectives and mission of 
the organization. 

 
Key words: professional requirements, skills, capabilities, man*

agement, efficiency of guidance, a creative organization. 
 



Розділ І Сучасні проблеми навчання, 
з особливими потребами 

 74

Список літератури 

1. Пастушок Т. О. Характеристики сучасного менеджера та про*
блеми які постають перед ним / Т. О. Пастушок, Г. В. Ступарик [елек*
тронний ресурс] — режим доступа http:// www. rusnauka. com/ 
2_KAND_2011/ Economics/ 77973.doc.htm 

2. Травин В. В. Основы кадрового менеджмента. / В. В. Травин,  
В. А. Дятлов — М., 1999. — 336 с. 

3. Лисенко Л. Л. Завдання менеджера. Риси, які характеризують 
менеджера / Економічний вісник. — 2006. — № 50 Т. 3. — С. 89–94. 

4. Долгопол О. О. Організаторські уміння у моделі сучасного спе*
ціаліста з менеджменту [електронний ресурс] — режим доступа http: // 
www.uipa.kharkov.ua /sbornik/sbornik21.html 

5. Балабанова Л. В. Організація праці менеджера. Підручник. — 2*е 
вид*ня, перероб. та доп. / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак — К.: «Про*
фесіонал», 2007. — 416 с. 

6. Виноградський М. Д. Організація праці менеджера: Навч. посіб. / 
М. Д. Виноградський, А. М. Виногородська, О. М. Шканова — К: 
«КОНДОР» — 2002. — 518с. 

 
Отримано 28.12.2012 р. 

 
 

УДК 159.923 С. П. Шевчук, О. С. Шевчук, 
кандидати педагогічних наук, доценти 

 
КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ОЧИМА СТУДЕНТІВ 
 

У статті викладено результати опитування студентів щодо 
їх уявлень про критерії внутрішньої та зовнішньої корпоративної 
соціальної відповідальності; про переваги, які отримує суспільство 
при дотриманні бізнесом принципів корпоративної соціальної від!
повідальності; з’ясовано джерела, з яких студенти отримують 
інформацію про соціальну активність компаній. 

__________________________ 
© С. П. Шевчук, О. С. Шевчук 
 



виховання та інклюзії людей Розділ І 
в загальноосвітній простір 

 75

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, сус!
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Постановка проблеми. Характерною ознакою суспільного роз*

витку на початку третього тисячоліття є посилення тенденції щодо 
корпоративної соціальної відповідальності як суттєвого механізму 
вирішення багатьох соціальних проблем, зокрема соціального 
захисту людей з особливими потребами. Для України така про*
блема є надзвичайно актуальною, оскільки створення безбар’єр*
ного середовища є важливим завданням органів державної вла*
ди, бізнесу, засобів масової комунікації, третього сектора, полі*
тичних і громадських організацій, широкої громадськості. 

В останні роки корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) 
в Україні досить активно впроваджується в практику і свідо*
мість зацікавлених груп. Однак, цей процес стримується наяв*
ністю старих стереотипів мислення, що призводить до того, що 
організації, впроваджуючи КСВ, іноді видають бажане за дійсне [2]. 

Аналіз останніх джерел. Теоретичні та практичні проблеми 
корпоративної соціальної відповідальності знаходяться у фокусі 
досліджень таких зарубіжних вчених, як: М. Альберт, М. Беньоф, 
Ю. Благов, Г. Боуен, Н. Волгін, Дж. Грейсон, О. Данілова, К. Девіс, 
П. Друкер, С. Івченко, Е. Карнегі, А. Керолл, Т. Короткова,  
Ф. Котлер, М. Крамер, К. Левін, Н. Лі, С. Літовченко, Д. Мав*
рідіс, Е. Мейо, С. Перегудов, М. Портер, О. Романова, Е. де Сото, 
М. Фрідмен, Р. Фрімен, В. Хойєр, Ф. Хайєк, А. Чубала та інші. 
В останні десятиліття активізувалися дослідження проблем кор*
поративної соціальної відповідальності в Україні, зокрема такими 
українськими вченими, як: І. Акімова, Д. Баюра, Н. Водницька, 
В. Геєць, О. Грішнова, Л. Грицина, 1. Каленюк, І. Колмакова, А. Ко*
лот, А. Кондиріна, Т. Косова, В. Лисогор, В. Марченко, А. Мар*
цинків, С. Мельник, П. Орлов, В. Осецький, О. Осінкіна, А. Са*
дєков, Ю. Саєнко, М. Стародубська, О. Степанова, Н. Супрун, 
Л. Ткаченко, А. Чухно, В. Шаповал та інші. 

Варто однак зауважити, що дослідження проблем корпора*
тивної соціальної відповідальності в Україні мають дещо фраг*
ментарний і безсистемний характер. 
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Мета роботи. Мета цього дослідження полягала у визначен*
ні актуальних суб’єктивних уявлень студентів про критерії та 
переваги корпоративної соціальної відповідальності, а також їх 
ставлення до соціально безвідповідальної компанії. 

Виклад основного матеріалу. В сучасному цивілізованому світі 
питанням соціальної відповідальності приділяється все більше 
уваги. У цьому плані заслуговує на розгляд досвід країн Сканди*
навії, Німеччини і Японії, де особливу цінність для бізнесу ма*
ють громадська згода і довіра суспільства. Так, за даними опи*
тування 7,5 тис. студентів економічних факультетів з 28 країн, 
проведеного наприкінці 90*х років Міжнародною асоціацією 
студентів бізнесу й економіки і Форумом керівників бізнесу 
Принца Уельського, 50% опитаних відповіли, що компанії не*
суть величезну відповідальність перед своїми клієнтами, 24% — 
основну роль у діяльності компанії відвели працівникам і тільки 
13% — акціонерам [5]. 

Економічна етика вирішальною мірою пояснює соціальну 
відповідальність, з приводу якої існують принаймні дві тези, що 
відстоюють відповідно економічну і соціально*економічну мо*
делі бізнесу. 

Перша теза належить Лауреату Нобелівської премії Мілтону 
Фрідману: «Справжня роль бізнесу полягає у використанні його 
енергії й ресурсів у діяльності, спрямованій на збільшення при*
бутку за умови дотримання правил гри... й участі у відкритій 
конкурентній боротьбі, без шахрайства й обману» [4]. 

На противагу поглядам М. Фрідмана існує ряд інших концеп*
цій КСВ. Так, наприклад, К. Девіс і Р. Бломстром, вважають, що 
бізнес повинен бути активно соціально відповідальним через 
«залізний закон відповідальності», суть якого полягає в тому, 
що «у довгостроковій перспективі ті, хто не користується вла*
дою в такому напрямі, що суспільство вважає відповідальним, 
цю владу втратить» [4]. 

Опоненти Фрідмана вважають, що економічна модель, за*
снована на повному розмежуванні ролі бізнесу й уряду, непра*
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цездатна, адже суспільство впливає на бізнесові організації че*
рез Парламент, Уряд та інші владні структури. З другого боку 
бізнес виконує не тільки економічну функцію, але й впливає на 
політичні процеси, підтримуючи ті чи інші партії й громадські 
рухи [1]. 

Корпоративна соціальна відповідальність ґрунтується на по*
глядах, відповідно до яких організація є складовою частиною 
суспільства, а не просто суб’єктом економічної цілісності. Сус*
пільство дозволяє організації здійснювати бізнес у тій мірі, на*
скільки ця діяльність є корисною для суспільства [3]. 

Для вивчення уявлень і думок щодо корпоративної соціаль*
ної відповідальності авторами у 2011–2012 рр. було проведено 
опитування студентів двох миколаївських вищих навчальних 
закладів: Південнослов’янського інституту ВНЗ «Київський славі*
стичний університет» (ПСІ КСУ) та Миколаївського міжрегіо*
нального інституту ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» (ММІ ВМУРОЛ «Україна»). Обсяг 
вибірки становив 400 осіб (по двісті студентів від кожного ВНЗ). 

У процесі опитування й обробки отриманих даних було ви*
рішено ряд завдань: з’ясовано загальну картину суб’єктивних 
уявлень респондентів про критерії внутрішньої та зовнішньої 
корпоративної соціальної відповідальності; про переваги, які 
отримує суспільство при дотриманні бізнесом принципів кор*
поративної соціальної відповідальності, а також щодо переваг, 
які одержує соціально відповідальна компанія; з’ясовано дже*
рела, з яких студенти отримують інформацію про соціальну ак*
тивність компаній. 

Аналіз результатів анкетування показав, що із всіх представ*
лених критеріїв корпоративної соціальної відповідальності ком*
паній студенти в першу чергу виділяють ті, що відносяться без*
посередньо до внутрішніх соціальних програм, спрямовані на 
забезпечення робочими місцями, виплату високих зарплат, ви*
рішення житлових проблем співробітників, охорону й зміцнен*
ня їхнього здоров’я. 
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Такі характеристики КСВ, як реалізація благодійних, спон*
сорських проектів, програм захисту навколишнього середовища, 
участь у формуванні позитивної громадської думки про бізнес у 
цей час виявилися для респондентів менш актуальними (табл. 1). 
Таблиця 1 — Уявлення респондентів про критерії корпоративної соці2

альної відповідальності компанії 
№  

з. п. 
Варіанти відповідей 

Частка 
відповідей, %

1. Забезпечує робочими місцями 68 

2. Виплачує більш високі зарплати 63 

3. 
Реалізує програми охорони й зміцнення здоров’я пер*
соналу 

57 

4. Реалізує програми морального стимулювання персоналу 21 

5. 
Реалізує програми підвищення професіоналізму спів*
робітників 

55 

6. Реалізує програми щодо розвитку молодих працівників 33 

7. Реалізує житлові програми 60 

8. 
Реалізує програми оздоровлення й залучення до занять 
фізкультурою та спортом працівників і членів їхніх 
сімей, організації відпочинку 

24 

9. Випускає товари високої якості 33 

10. Є справним платником податків 24 

11. Реалізує програми захисту навколишнього середовища 13 

12. Реалізує благодійні проекти 7 

13. Реалізує спонсорські проекти 2 

14. 
Бере участь у розвитку науки, освіти, технології й інно*
вацій 

34 

15. 
Бере участь у формуванні позитивної громадської дум*
ки про соціально відповідальний бізнес 

5 

У другому питанні («Які переваги, на Вашу думку, одержує 
суспільство при дотриманні бізнесом цих принципів?») було за*
пропоновано шістнадцять варіантів відповідей, що висвітлюва*
ли різні аспекти переваг, які отримує суспільство при дотримані 
бізнесом принципів корпоративної соціальної відповідальності: 
«Залучення інвестицій бізнесу в систему охорони здоров’я, освіти, 
спорту й відпочинку, культури, мистецтва, наукових, інновацій*
них проектів тощо». 
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Аналіз результатів опитування показав, що більшість студен*
тів очікує активної участі компаній, насамперед у розвитку про*
грам із соціальної захищеності населення, вирішення житлових 
питань і проблем в області охорони здоров’я, спорту й відпочин*
ку. У той же час, респонденти не бачать провідної ролі бізнесу в 
розвитку культури й мистецтва, підтримки соціальної й творчої 
активності населення, наданні адресної екстреної допомоги нуж*
денним, у впровадженні програм залучення населення до укра*
їнських і міжнародних культурних і духовних цінностей (табл. 2). 
Таблиця 2 — Уявлення респондентів про переваги, які одержує суспільс2

тво при дотриманні бізнесом корпоративної соціальної 
відповідальності 

№ 
з.п. 

Варіанти відповідей Частка  
відповідей, %

1. Ніяких 6,0 
2. Залучення інвестицій бізнесу в систему охорони здо*

ров’я, оздоровлення, спорту й відпочинку 
53,0 

3. Залучення інвестицій бізнесу в систему освіти 45,0 
4. Залучення інвестицій бізнесу в соціальну сферу 45,0 
5. Вирішення житлових питань для населення, розвиток 

іпотеки 
71,0 

6. Ріст соціальної захищеності населення 78,0 
7. Зниження наслідків соціального розшарування насе*

лення 
46,0 

8. Розвиток і підтримка ініціатив організацій, установ і 
населення 

17,0 

9. Розвиток і підтримка наукових, інноваційних проектів 33,0 
10. Розвиток і підтримка соціальної й творчої активності 

населення 
27,0 

11. Розвиток культури, мистецтва 5,0 
12. Можливість залучення населення до українських і між*

народних культурних та духовних цінностей 
14,0 

13. Можливість надання адресної екстреної допомоги нуж*
денним 

24,0 

14. Вибудовування партнерських відносин органів влади, 
некомерційних організацій, ЗМІ з бізнесом 

15,0 

15. Інше 0 
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Третє питання анкети («Які переваги, на Вашу думку, одержує 
компанія при дотриманні цих принципів?») містить п’ятнадцять 
варіантів відповідей, з яких з 2 по 5 варіант стверджують вигоди 
для персоналу організації та зміцнення внутрішньокорпоратив*
них зв’язків завдяки дотриманню принципів корпоративної со*
ціальної відповідальності, з 6 по 14 варіант — виявляли уявлен*
ня про переваги для компанії в цілому (забезпечення суспільної 
репутації компанії, покращення стосунків з органами влади, на*
селенням, клієнтами і партнерами, засобами масової інформа*
ції тощо). Перший варіант відповіді свідчив, що респондент не 
бачить ніяких переваг для організації від дотримання принципів 
корпоративної соціальної відповідальності. П’ятнадцятий варіант 
давав можливість респонденту сформулювати власну відповідь. 

У першу чергу, на думку респондентів, соціальна відповідаль*
ність бізнесу виявляється в турботі компанії про своїх співробіт*
ників. Тобто компанія, згідно із цими уявленнями, у своїй соці*
альній діяльності не виходить за мінімальні, визначені законом 
рамки: гарантує гідну зарплату й матеріальне стимулювання, випу*
скає товари високої якості й справно платить податки (табл. 3). 
Таблиця 3 — Уявлення респондентів про переваги, які одержує компанія 

при дотриманні корпоративної соціальної відповідальності 
№  

з. п. 
Варіанти відповідей 

Частка  
відповідей, %

1. Ніяких 3 

2. 
Ріст професіоналізму й утримання «кадрового потен*
ціалу» компанії 

79 

3. 
Ріст довіри населення до діяльності компанії, її това*
рам і послугам 

56 

4. Ріст зацікавленості персоналу в прибутку компанії 72 

5. Забезпечення лояльності персоналу до компанії 32 

6. Зміцнення внутрішньокорпоративних зв'язків 43 

7. 
Відповідність нормам і стандартам світового співтова*
риства 

45 

8. Ріст суспільного статусу співробітників компаній 46 

9. Забезпечення суспільної репутації компанії 45 
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Продовження табл. 3 

10. 
Повідомлення ділової й суспільної репутації компанії 
населенню, клієнтам, партнерам 

24 

11. 
Формування безпечного й прогнозованого середови*
ща для діяльності компанії 

19 

12. 
Вибудовування партнерських відносин з органами 
влади 

19 

13. 
Вибудовування партнерських відносин з некомерцій*
ними організаціями 

4 

14. Вибудовування партнерських відносин зі ЗМІ 8 

15. Інше 0 

Четверте питання («З яких джерел Ви одержуєте інформацію 
про соціальну активність компаній?») містить 14 варіантів від*
повідей, які означають різні джерела інформації про соціальну 
активність компаній: телевізійні програми й новини, статті  
в газеті або журналі, розмови з іншими людьми, новини на радіо, 
радіопрограми, власний досвід взаємодії з компанією, інформа*
ція на впакуванні продукції компанії, інформація організацій по 
захисту навколишнього середовища, благодійних організацій, 
Урядові доповіді, інша інформація, розповсюджувана самою ком*
панією (наприклад, звіти компанії, реклама), інформація про ком*
панії в Інтернеті, інформація університетів, інститутів, інших ос*
вітніх установ, корпоративні ЗМІ (радіо, телебачення, газета) тощо. 

Проведене опитування показало, що основним джерелом ін*
формації про соціальну діяльність компаній для більшості є ЗМІ: 
69% опитаних одержують інформацію з телевізійних повідомлень, 
68% — із преси, 48% — з радіопрограм. На другому місці серед 
джерел — комунікації з іншими людьми (65%). 

Такі джерела як інформація на впакуванні (11% респонден*
тів), інформація університетів та інших освітніх установ (5%), 
організацій щодо захисту навколишнього середовища, благодій*
них або інших соціальних ініціатив (11%) і вихідна з урядових 
доповідей інформація (7%), як видно, не має особливого зна*
чення (табл. 4). 
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Таблиця 4 — Джерела, з яких респонденти одержують інформацію про 
соціальну активність компаній 

№ 
з.п. 

Варіанти відповідей 
Частка  

відповідей, %
1. Не володію такою інформацією 6,0 
2. Телевізійні програми й новини 69,0 
3. Статті в газеті або журналі 68,0 
4. Розмови з іншими людьми 65,0 
5. Новини на радіо, радіопрограми 48,0 
6. Власний досвід взаємодії з компанією 38,0 
7. Інформація на впакуванні продукції компанії 11,0 
8. Інформація організацій щодо захисту навколишнього 

середовища, благодійних або інших соціальних ініціатив 
11,0 

9. Урядові доповіді 7,0 
10. Інша інформація, розповсюджувана самою компанією 

(наприклад, звіти компанії, реклама) 
31,0 

11. Інформація про компанії в Інтернеті 20,0 
12. Інформація університетів, інститутів, інших освітніх 

установ 
5,0 

13. Корпоративні ЗМІ (радіо, телебачення, газета) 24,0 
14. Інше – 

На п’яте питання («Як Ви відноситеся до наступного суд*
ження: «Я ніколи не став би купувати продукцію компанії, що, 
як я знаю, соціально безвідповідальна») варіанти відповідей яв*
ляли собою шкалу, в якій кожний варіант відповіді є своєрід*
ним індикатором інтенсивності згоди або не згоди із запропоно*
ваним твердженням: «Повністю згодний», «Ймовірніше згодний», 
«Ймовірніше не згодний», «Повністю не згодний», «Важко від*
повісти». 

Аналізуючи ставлення до КСВ і відповідної діяльності ком*
паній можна зазначити, що при досить вузькому розумінні со*
ціальної відповідальності компаній, що припускає реалізацію 
лише внутрішніх соціальних програм, більшість студентів (54%) 
згодні із твердженням: «Я ніколи не став би купувати продукцію 
компанії, що, як я знаю, соціально безвідповідальна». Однак 
досить значна частка опитаних (44%) з цим не згодні, а 2% — 
утримались від відповіді. 



виховання та інклюзії людей Розділ І 
в загальноосвітній простір 

 83

Висновки. Проведене дослідження дає можливість зробити на*
ступні висновки. Критерії соціальної відповідальності компаній 
більшість опитаних пояснюють реалізацією переважно внутріш*
ніх соціальних програм, спрямованих на турботу про персонал: 
забезпечення робочими місцями, виплата більш високих зарплат, 
реалізація житлових програм, програм охорони й зміцнення здо*
ров’я персоналу. Такі критерії соціальної відповідальності як 
реалізація благодійних, спонсорських проектів, програм захис*
ту навколишнього середовища, участь у формуванні позитивної 
громадської думки про бізнес, підтримка бізнесом соціальних 
ініціатив громадян для студентів виявилися неактуальними. 

Переваги КСВ для суспільства студенти вбачають у розвитку 
програм із соціальної захищеності населення, вирішення жит*
лових питань і проблем в області охорони здоров’я, спорту й від*
починку. 

Як вважають студенти, переваги дотримання соціальної від*
повідальності для самої компанії виявляються в турботі про 
своїх співробітників: гарантії гідної зарплати і матеріальне сти*
мулювання, випуск товарів високої якості й сплата податків. 
Такі відповіді свідчать про досить вузьке розуміння соціальної 
відповідальності компанії, що у своїй соціальній діяльності не 
виходить за мінімальні, визначені законом рамки. Можливо 
недостатня інформованість студентів про КСВ спричинила сте*
реотипність поведінки значної частини респондентів, що ви*
словили наміри купувати продукцію соціально безвідповідаль*
ної компанії. 

Основним джерелом інформації про соціальну діяльність ком*
паній для більшості є ЗМІ: телевізійні повідомлення, преса, ра*
діопрограми. Значну роль інформування про КСВ відіграють 
комунікації з іншими людьми. Такі джерела як інформація на 
впакуванні, інформація благодійних або інших організацій та 
інформація, що виходить з урядових доповідей не мають особ*
ливого значення для респондентів. На жаль університети та ін*
ші освітні установи стали джерелом інформації про корпорати*
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вну соціальну відповідальність лише для 5% опитаних студентів. 
Отже нагальною потребою є введення в навчальні плани ВНЗ 
відповідної навчальної дисципліни з КСВ. 

 
В статье изложены результаты опроса студентов о критериях 

внутренней и внешней корпоративной социальной ответственности, 
о преимуществах, которые получает общество при соблюдении 
бизнесом принципов корпоративной социальной ответственности, 
об источниках, из которых студенты получают информацию о со!
циальной активности компаний. 

 
Ключевые слова: корпоративная социальная ответствен*

ность, общество, бизнес. 
 
The paper presents results of a students’ survey on the criteria of in-

ternal and external corporate social responsibility, the benefits that ac-
crue to society while respecting the business principles of corporate 
social responsibility, the sources from which students receive informa-
tion about the social activity of the companies. 

This study allows the following conclusions. Criteria of corporate 
social responsibility explain implementation of mainly domestic social 
programs as care for staff: providing jobs, paying higher wages, im-
plementation of housing programs, health programs and health promo-
tion staff. Such criteria of social responsibility as charitable, sponsor-
ship projects, programs, environmental protection, participation in the 
formation of positive public opinion about the business of business sup-
port social initiatives for students were irrelevant for citizens. 

Benefits of CSR to society, students see in the development of pro-
grams of social protection of the population, resolving housing issues 
and problems in health, sport and recreation. 

According to students, the benefits of compliance with social re-
sponsibility for the company are in the care of their employees: it guar-
antees decent wages and material incentives, and production of high 
quality and paying taxes. Such responses show a very narrow under-
standing of social responsibility, and their social activities do not ex-
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ceed the minimum specified by law framework. Perhaps lack of stu-
dents’ awareness about CSR stereotypical behaviour made most of the 
respondents express their intention to buy products of socially irrespon-
sible companies. 

The main source of information about social activities for most 
companies is the media: television message, press, radio. Communica-
tion with other people played significant role in spreading information 
about CSR. Such sources as the information on the packaging, informa-
tion from other charitable organizations and the information obtained 
from government reports have no special significance to the respondent. 
Unfortunately, universities and other educational institutions have be-
come a source of information about corporate social responsibility only 
for 5% of students. So introduction of a discipline relevant with CSR to 
university curricula is a must. 

 
Key words: corporate social responsibility, society, business. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ САМОКОНТРОЛЮ 

МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У статті автор зосереджує увагу на двох основних підходах до 
визначення сутності довільної діяльності, представляє аналіз лі!
тератури щодо трьох основних ланцюгів у схемі слухового контро!
лю, а також оцінки стану самоконтролю мовленнєвої діяльності  
у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку для діагностики та 
корекції мовленнєвих порушень. 

 
Ключові слова: самоконтроль, саморегуляція, концепція фа*

ктора, «акцептор дії», рефлекторне кільце, слуховий контроль, 
фонематичний слух. 

 
У сучасній науковій літературі проблема формування та роз*

витку контролю та самоконтролю розглядається з позицій ней*
рофізіології, нейропсихології, психології, педагогіки. Міждис*
циплінарний підхід до вивчення контролю та самоконтролю 
обумовлений тим, що вони є інструментом осмисленої саморе*
гуляції дитини в різних видах діяльності.  

Корекція порушень мовленнєвої діяльності у дітей із тяжки*
ми порушеннями мовлення вимагає введення у зміст логопеди*
чної роботи оцінно*контрольних дій. 

У цьому зв’язку теоретико*методологічні засади корекційної 
роботи становить вчення фізіологів (П. Анохін, О. Бернштейн, 
М. Красногорський, І. Павлов, І. Сєченов) про управління люд*
ською діяльністю, яка пов’язана з розвитком свідомості, а та*
кож з розвитком саморегуляції та самосвідомості. 

_____________ 
© Н. В. Савінова 
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Одним із принципів довільної поведінки людини є принцип 
саморегуляції, як прояв рефлекторної роботи центральної нерво*
вої системи. Найвища форма саморегуляції, яка властива людині, 
забезпечується поєднанням усвідомлення себе та кого*небудь ін*
шого. Таким чином здійснюється управління психічними про*
цесами, діями та поведінкою людини. Отже, усвідомлену само*
регуляцію на вищому психічному рівні, можна розглядати як 
механізм людської самосвідомості. Самосвідомість, у свою чергу, 
є передумовою формування навичок самоконтролю, самооцін*
ки та самовдосконалення. 

Метою статті є аналіз теоретичних засад формування кон*
тролю та самоконтролю мовленнєвої діяльності у дітей. 

У науковій літературі представлено два основні підходи до 
визначення сутності довільної діяльності. Л. Виготський, А. За*
порожець розглядають її з позиції пізнання. У роботах Б. Ана*
ньєва, Л. Божович, А. Леонтьєва довільна діяльність аналізуєть*
ся у контексті досліджень мотиваційно*потребнісної сфери. 

Незважаючи на різні підходи, авторами зазначається, що до*
вільність є осмисленою саморегуляцією поведінки та діяльнос*
ті, яка розвивається у результаті засвоєння дитиною засобів та 
способів організації власної поведінки та діяльності відповідно 
до правил і зразків, що були напрацьовані суспільством. 

М. Лісіна відмічає, що засоби і способи діяльності діти наслі*
дують у процесі спілкування з дорослими. Мотиви діяльності ви*
никають у процесі набуття індивідуального досвіду, коли впер*
ше виникають потреби проконтролювати власні дії. М. Лісіна 
підкреслює, що «дошкільникам нелегко здійснювати контроль 
за власними імпульсами, але спілкування з однолітками та до*
рослими наполегливо збуджує їх до довільної саморегуляції по*
ведінки» [11; 12].  

Дослідження Л. Виготського, Н. Жинкіна, А. Леонтьєва, А. Лу*
рія та ін. свідчать про те, що становлення довільної саморегуля*
ції стає можливим у процесі засвоєння мовлення як знакової 
системи. У роботах вчених мовлення розглядається з точки зору 
діяльнісного підходу, як інструмент соціального контакту, своє*
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рідна мовленнєва та мовленнєво*розумова діяльність у загаль*
ній структурі особистості. На основі теорії діяльності розкрива*
ється поліморфність та поліфункціональність мовлення, його 
центральне місце у процесі технологічного розвитку. 

Л. Виготський, І. Зимня, А. Лурія, А. Леонтьєв та ін. доводять, 
що реалізація складного мовленнєвого процесу потребує біоло*
гічної збереженості та зрілості мозкових структур, активного пе*
ребігу психічних процесів, у тому числі самоконтролю мовлен*
нєвої діяльності. 

У дослідженнях Л. Виготського зазначається, що операції са*
моконтролю загальної довільної та мовленнєвої діяльності на по*
чаткових етапах формуються всередині розгорнутих форм пред*
метної діяльності. Потім дії та процеси самоконтролю «згорта*
ються», інтеріорізуються з опорою на елементарні сенсорні та 
моторні процеси, набувають характеру автоматизованих розу*
мових дій. Однією із закономірностей формування операцій 
контролю і самоконтролю є виникнення їх як форми взаємодії 
між людьми (інтерпсихічний процес) та перетворення, по мірі 
розвитку, у внутрішні (інтрапсихічні) процеси. Їх розвиток від*
бувається спочатку через опосередковане навчання, а пізніше — 
всередині конкретних видів предметної діяльності, яка відпові*
дає певному віковому етапу [3]. 

У роботах П. Анохіна, Л. Виготського, Н. Бернштейна, А. Ле*
онтьєва, А. Лурія та ін. теоретично та експериментально дове*
дено прижиттєве індивідуальне формування психічних проце*
сів, а також операцій контролю та самоконтролю, що відбу*
вається завдяки формуванню та розвитку функціональних сис*
тем, які складають психофізіологічну основу вищих психічних 
функцій [1; 2; 3; 10; 13; 14; 15]. 

Дослідження вищезазначених учених містять думку про те, що 
основою розвитку операцій контролю та самоконтролю є утво*
рення міжфункціональних зв’язків (психологічних систем), які 
відповідають за певний психічний процес: мовлення, сприй*
няття, увагу, пам’ять, мислення. Формування операцій контро*
лю та самоконтролю в структурі всіх психічних процесів відбу*
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вається як утворення складних динамічних систем. Положення 
Л. С. Виготського про мінливість міжфункціональних зв’язків 
розкриває принцип «хроногенної локалізації психічних функ*
цій» та поняття «компенсації». 

Для діагностики та корекції мовленнєвих порушень, а також 
оцінки стану самоконтролю мовленнєвої діяльності у дітей з по*
рушеннями мовленнєвого розвитку великого значення набуває 
концепція фактора, яка лежить в основі несформованості, або 
дефекту вищих психічних функцій та поняття «первинний де*
фект», представлених у роботі А. Р. Лурія. Поняття «фактор» він 
розуміє як певний тип порушення, співвіднесеність з конкрет*
ною системою мозку. А. Р. Лурія визначає фактори, що мають 
значення для формування мовлення, самоконтролю мовленнє*
вої діяльності та всіх психічних процесів у цілому, серед яких: 

1. Кінестетичний фактор. Порушення кінестезій виникає при 
ураженні верхньотім’яних та нижньотім’яних відділів кори лівої 
півкулі мозку. Недостатність кінестетичних відчуттів приводить 
до несформованості кінестетичної основи мовлення та предмет*
них дій. 

2. Дефект або несформованість фонематичного слуху. Вини*
кає у разі незрілості або дисфункції (ураженні) задньої третини 
верхньої вискової звивини та другої вискової звивини кори лі*
вої півкулі. Він веде до труднощів у формуванні мовлення та 
фонематичного слуху. Спостерігається несформованість фоне*
матичного слуху, зниження об’єму вербально*акустичного сприй*
няття та слухомовленнєвої пам’яті. Недостатність цих процесів 
приводть до затримки фомування та розвитку імпресивного та 
експресивного мовлення, появі у мовленні вербальних парафазій, 
труднощів запам’ятовування, розуміння та продукування мов*
лення. Зниження об’єму вербально*акустичного сприйняття та 
слухомовленнєвої пам’яті іноді поєднуються з дефектом виокрем*
лення суттєвих ознак предметів у процесі їх зорового сприйнят*
тя та називання. 

3. Недостатність кінетичного фактору. Виникає внаслідок 
незрілості, дисфункції або ураженнях задньолобових відділів кори 
лівої півкулі. Це призводить до несформованості або порушення 
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кінетичних процесів, які забезпечують сукцесивність, послідов*
ність в експресивному мовленні. Недостатня сформованість кіне*
тики викликає труднощі формування усного мовлення у синта*
гматичному ланцюгу. Вторинними ураженнями є розуміння 
мовлення. Крім того, можуть простежуватися проблеми форму*
вання предметних дій, дефекти переключення з одного руху на 
інший тощо. 

4. Фактор просторового та квазіпросторового сприйняття. 
Його недостатність може призвести до затримки у формуванні 
та розвитку всіх інших психічних функцій, у структуру яких він 
входить (розуміння граматичних конструкцій, рахунок, письмо, 
читання тощо). 

5. Дисфункція префронтальної зони лобних долей кори. Вона може 
призвести до несформованості або порушень довільних форм 
діяльності, в тому числі вольових процесів та уваги, загальної 
довільної поведінки дитини. 

Факторний аналіз дозволяє виявити загальні прояви мовлен*
нєвих порушень та визначити первинний дефект, який за ви*
значенням А. Р. Лурія, розкриває різновид порушення, вказує 
на рівень ураження ієрархічної системи мозку, а також на те, 
яка операція, що входить в одну або кілька функціональних си*
стем, є недостатньо сформованою або порушеною. Первинний 
дефект, вторинні порушення та компенсаторні нашарування скла*
дають «синдром» аномального розвитку, в тому числі й несфор*
мованість операцій контролю та самоконтролю. Синдромний 
аналіз розкриває не лише проблему, але й механізм, який лежить  
в основі несформованості контролю та самооцінки всіх видів ді*
яльності [13; 14]. 

Таким чином, для розуміння стратегії корекційно*розвиваль*
ної роботи з дітьми з порушеннями мовлення важливим є вра*
хування та розуміння біологічних, фізіологічних, психологічних 
та соціальних факторів. Це створює можливість проведення си*
стемного нейропсихологічного аналізу мовленнєвої діяльності, 
її самоконтролю, динамічного спостереження за змінами у струк*
турі синдрому мовленнєвих порушень, підбору адекватних при*
йомів та методів корекції мовленнєвих порушень. 
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В основі будь*якої діяльності людини лежить складна система 
умовних рефлексів, яка функціонує лише за умов безперервно*
го обміну інформацією про стан її окремих ланок. Такого ви*
сновку дійшов П. Анохін та вчені його школи щодо зворотних 
функціональних зв’язків [1; 2]. П. Анохін довів, що рефлектор*
ний акт закінчується не ефекторною (виконавчою) ланкою, як 
вважали раніше, а сигналом у центр про результати дій та їх на*
слідки (зворотній аферентний зв’язок). Останнє має практичну 
цінність для педагогічної корекції, оскільки подібна сигналіза*
ція є необхідною для здійснення доцільного пристосування та 
коригування будь*якої недосконалості у діяльності людини. На*
ступний рефлекторний акт формується лише після отримання 
сигналу про результати попереднього акту. Нова схема рефлексу, 
замість дуги Декарта, є замкненою кривою. М. Бернштейн на*
звав цю схему рефлекторним кільцем. П. Анохіним була вста*
новлена наявність центрального нервового апарату — акцепто*
ру дії, що є необхідним для сприйняття аферентних сигналів від 
робочих органів та оцінки результатів дії, які виконуються. 

Нейрофізіологічне визначення поняття «зворотній зв’язок» 
представлено у роботах П. К. Анохіна, який розглядав зворотну 
аферентацію як психофізіологічний аналог зворотного зв’язку. 
Він підкреслював особливу регулювальну роль додаткових афе*
рентних комплексів умовного збудження, які позначив термі*
ном «акцептор дії». За П. Анохіним «акцептор дії» є тимчасовим 
утворенням, яке сформувалося з приводу певної ситуації, що є 
відображенням дійсності, яка змінюється, та представлена афе*
рентним синтезом [1; 2]. 

Поняття «акцептора дії» розкриває роль мовленнєвих кінесте*
зій як базального компонента другої сигнальної системи. Кіне*
стетична інформація розглядається П. К. Анохіним, Н. І. Жин*
кіним, І. А. Зимньою, А. Р. Лурія як спрямовуюча зворотна афе*
рентація, яка є кінестетичним контролем. Кінестетичний конт*
роль здійснюється на рівні артикуляційної програми та вимов*
ної одиниці — складу та відображає діяльність та функціону*
вання органів артикуляції. 
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Будь*яка корекція мовленнєвої діяльності дітей відбувається 
саме на основі цих оцінок. Оцінка здійснюється шляхом порів*
няння системи виконаної мовленнєвої дії з поставленою ме*
тою. На основі сенсорних імпульсів, що безперервно надходять 
у центральну нервову систему дитини та несуть інформацію про 
правильність і результативність мовленнєвої дії, здійснюється 
контроль за правильністю мовлення. Наявність мовленнєвого 
зразку спонукає мовця до контролю мовлення. В результаті аналі*
тико*синтетичної діяльності в корі головного мозку формуєть*
ся своєрідний контрольний апарат («акцептор дії»), що сприй*
має зворотну аферентацію та зіставляє її зі зразком. Наявність 
такого контрольного апарату, що відбиває найдрібніші ознаки 
зразку, за яким виконується мовленнєва дія, створює найкращі 
умови для самоконтролю у дошкільників, оскільки застерігає від 
помилок та дозволяє виправити вже допущені мовленнєві помилки. 

Самоконтроль визначається як усвідомлена регуляція люди*
ною власної поведінки та діяльності з метою забезпечення від*
повідності їх результатів поставленим цілям, вимогам, нормам, 
правилам, зразкам. 

Самооцінка — це усвідомлене ставлення особистості до своїх 
дій, рухів, вчинків, оточуючого, самої себе; вона ґрунтується на 
зіставленні процесу виконання та результатах своєї діяльності 
відповідно до поставлених вимог, зразку. Самоконтроль відбиває 
неадекватність висловлювання заданому еталону, є процесом 
самозаперечення, за допомогою якого під впливом мовленнєвої 
практики у діяльності дітей відзначаються неадекватні в даний 
момент мовленнєві акти. Отже, самоконтроль спрямовується на 
запобігання помилок у мовленні дітей, і, водночас, виконує фун*
кцію саморегуляції правильності мовлення. Початкова само*
оцінка дошкільника виступає у вигляді «специфічного самоконт*
ролю», а підсумкова самооцінка, яка формується в процесі ко*
рекції мовленнєвої діяльності, є її продуктом. 

Відтак, для забезпечення ефективної корекційно*мовленнєвої 
роботи з дітьми дошкільного віку, в яких порушена норматив*
ність мовлення, необхідно здійснювати: постійне порівняння та 
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зіставлення ненормативного мовлення дітей зі зразком, етало*
ном, нормою мовлення; систематичне та своєчасне виявлення 
допущених мовленнєвих помилок; виправлення ненорматив*
них варіантів. 

У сучасній літературі контроль та самоконтроль визначаються 
як процесуальні компоненти у структурі саморегуляції. Рівень 
сформованості саморегуляції залежність від рівня сформовано*
сті дій самоконтролю. 

Формування нейропсихологічних механізмів довільної само*
регуляції забезпечується функціональною взаємодією трьох блоків 
мозку, які створюють загальну структурно*функціональну мо*
дель роботи мозку як субстрату психічних процесів (А. Р. Лурія). 

Основними ланцюгами у функціональній системі саморегу*
ляції є: а) цілі діяльності, які були визначені суб’єктом; б) комп*
лекс зовнішніх умов діяльності (модель значущих умов); в) блок 
програмування виконавчих дій; г) система критеріїв успішнос*
ті; д) оцінка результатів. 

Операції контролю та самоконтролю, функція співставлення 
зразку дії з його виконанням є необхідною складовою кожного 
ланцюга саморегуляції. Вони перетворюють процес саморегу*
ляції у замкнену систему, забезпечують цілеспрямований та ре*
зультативний характер довільної діяльності. 

Контроль розкривається як процесуальний акт, мотиваційна 
структура, механізм регуляції та саморегуляції пізнавальних про*
цесів та мовленнєвої діяльності. Він тісно пов’язаний з когнітив*
ними процесами, які відбуваються при вирішенні певних пізна*
вальних завдань. Самоконтроль визначається як осмислення та 
оцінка суб’єктом особистої діяльності відповідно до еталону. 

Навичкою самоконтролю є автоматизована рухова, сенсорно*
перцептивна, інтелектуальна дія, яка притаманна всім психіч*
ним процесам, пізнавальній діяльності, організації рухових дій. 
Навичка самоконтролю формується через повторення, характе*
ризується високим ступенем засвоєння, відсутністю поелемент*
ного регулювання та контролю. У процесі становлення вона про*
ходить етапи переходу від похідних автоматизованих дій, які фор*
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муються неосмислено, у вторинні автоматизовані. При цьому 
відбувається попереднє осмислення компонентів дії, які конт*
ролюються осмислено, можуть перебудовуватися та удоскона*
люватися. 

Таким чином, саморегуляція є інтегративним особистим утво*
ренням, яке визначає загальну здібність до навчання та розвитку. 
Структурні компоненти саморегуляції (мотиваційний, інтелек*
туальний, регулятивний) є стійкими характеристиками внутріш*
ніх умов формування інтелектуальної діяльності. Рівень сфор*
мованості саморегуляції напряму залежить від сформованості 
операцій самоконтролю, особливо мовленнєвої діяльності. 

У сучасній літературі самоконтроль мовленнєвої діяльності 
розглядається у структурі довільної діяльності, яка визначається 
як «одиниця буття індивідуума», основна та центральна лінія роз*
витку дитини. 

Розуміння взаємозв’язку мови та мовлення складає основу 
когнітивного підходу до аналізу мовленнєвого розвитку як у нормі, 
так і при патології. Відповідно до когнітивного підходу мовлен*
ня є невід’ємною та органічною складовою людського розуму, що 
тісно пов’язаний з іншими когнітивними структурами та про*
цесами: сприйняттям, мисленням, увагою, пам’яттю тощо. Ко*
гнітивні та мовні структури у мовленнєвому процесі функціо*
нують у тісній взаємодії, мають загальні операційні механізми, 
які складають базис мовної, когнітивної та предметної діяльності. 

І. А. Зимня співвідносить механізми мовлення з фазами мо*
вленнєвої діяльності, виокремлюючи три горизонтальні рівня 
[7; 8; 9]. 

Механізм предметно!логічного плану висловлювання. Це почат*
ковий механізм говоріння, тобто мотивація в дії. 

Загальнофункціональні механізми говоріння: осмислення, син*
тез та оперативна пам’ять у поєднанні з постійною пам’яттю. 

Фонаційні механізми, або механізми зовнішнього оформлен*
ня висловлювання, моторні механізми. 

Л. Б. Халілова виділяє наступні рівні організації мовленнє*
вого висловлювання: 
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– рівень мотивації (формування потреби, створення моти*
ваційної установки, вибір цілей та прийняття рішення); 

– рівень концептуалізації (орієнтація на адресата, врахуван*
ня ситуації, формування задуму); 

– рівень вербалізації. На цьому рівні відбувається виконання 
логіко*семантичної схеми програми майбутнього висловлювання, 
відбір лексичних одиниць та їх структурування з урахуванням 
певних граматичних закономірностей, правил рідної мови; 

– рівень символізації, на якому відбувається звукове або гра*
фічне кодування мовленнєвого висловлювання. 

Таким чином, внутрішня структурна організація мовленнєвої 
діяльності характеризується трьохфазністю, в яку входять: спо*
нукально*мотиваційна, орієнтовно*дослідницька та виконавча 
фази (Л. Виготський, І. Зимня, А. Лурія, А. А. Леонтьєв, А. Н. Ле*
онтьєв, С. Рубінштейн, Л. Халілова, Л. Чистович та ін.). 

Успішність здійснення мовленнєвої діяльності залежить від 
рівня оволодіння фонетичною системою мови. Засвоєння фо*
нетичної будови мовлення залежить від взаємодії мовленнєвос*
лухового та мовленнєворухового аналізаторів, які забезпечують 
полімодальну єдність мовленнєвої функціональної системи. 

Реалізація фонетичного оформлення висловлювання здійс*
нюється засобом мовленнєвих дій або серії дій. Поняття «дія» як 
одиниця аналізу мовленнєвої діяльності розкривається у роботах 
Л. Виготського, П. Гальперіна, Н. Жинкіна, І. Зимньої, А. А. Леон*
тьєва, А. Н. Леонтьєва, А. Лурія та ін. 

У сучасних дослідженнях представлено, що довільна мовлен*
нєва дія стає регульованою та самокерованою завдяки слуховому 
та кінестетичному (м’язовому, пропріоцептивному) зворотному 
зв’язку. Зворотній зв’язок забезпечує отримання інформації про 
процедуру та результати запрограмованої мовленнєвої дії. 

На необхідність аферентного контролю вказував А. Р. Лурія, 
який зазначав, що для правильного відтворення різноманітних 
рухів та керівництва ними необхідна наявність постійних афе*
рентних сигналів про положення органу, який рухається. 
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У роботах Н. Жинкіна. А. Лурія, А. Соколова, Л. Цвєткової 
зазначається, що мовленнєві кінестезії є генетичною основою 
виникнення внутрішнього мовлення. Для цього необхідним  
є тісний міжаналізаторний зв’язок у діяльності мовленнєворухо*
вого, слухового та зорового аналізаторів. Озвучення слова у внут*
рішньому мовленні відбувається через взаємодію системи слу*
хових та рухових компонентів слова, при цьому кінестетичний 
імпульс викликає підсилення слухового компонента тієї ж системи. 

Таким чином, друга комплексна форма зворотного зв’язку — 
слуховий зворотний зв’язок є слуховим контролем та реалізується 
у процесі слухового сприйняття. Слухове сприйняття здійснює 
поетапний контроль вербально*комунікативного формулюван*
ня думки, вибору слів та граматичного структурування. 

Н. Жинкін, П. Гальперін, І. Зимня виокремлюють три основ*
них ланцюга у схемі слухового контролю: а) еталон, відповідно 
до якого відбувається порівняння дії, що програмується; б) процес 
співставлення; в) процес прийняття рішення, протягом якого або 
підтверджується правильність виконання дії, або внаслідок не*
погодження між еталоном та особистими діями, приймається 
рішення про зміну цієї дії [4; 5; 6; 7; 8; 9]. 

Еталонами для порівняння у пропріоцептивній сфері є образ 
артикуляційного стереотипу. Спеціальні дослідження Е. Вінар*
ської, Н. Жинкіна, Л. Чистович та ін. визначають, що слухово*
му контролю підлягає руховий стереотип слова, розчленований 
до найдрібніших елементів. Слуховий контроль здійснюється на 
основі механізмів саморегуляції по кінцевому акустичному про*
дукту. Він має «покроковий» характер, тривалість «кроку» дорів*
нює довжині вимовної одиниці — складу. 

Таким чином, контроль здійснюється за допомогою слуху,  
а кінестезії відображають положення органів артикуляції під час 
артикуляційного підконтрольного акту. Затримка зворотного слу*
хового зв’язку порушує продукування та призводить до дезор*
ганізації всієї фонаційної системи, так як відбувається помилка, 
десинхронізація пропріоцептивної та слухової інформації про 
вимову артикуляційного комплексу. Саме тому, нормальна мо*
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вленнєва дія відбувається лише при повній синхронізації всіх 
видів зворотного зв’язку. Н. Жинкін у своїх роботах довів, що 
при узгодженні системи мовленнєвих рухів із системою звуко*
вих комплексів, відпрацьовується код переходу від системи рухів 
мовлення до системи звуків певної мови. Код формується шля*
хом порівняння фонем через протиставлення за різними акус*
тико*артикуляційними ознакам та здійснюється на субсенсор*
ному рівні роботи фонематичного слуху. Цей процес Н. Жинкін 
називає сенсорною абстракцією. 

Н. Жинкін визначає фонетичний слух як процес спостере*
ження за безперервним потоком складів, а фонематичний слух — 
як процес «упізнання звуку як приналежності до певного слова: 
це абстракція від складу та мовленнєвих варіацій» [6]. 

Існують різні підходи до визначення мовленнєвого слуху, які 
засновані на розумінні наступних видів мовленнєвої діяльності, 
таких як сприйняття та відтворення мовлення. З одного боку, 
мовленнєвий слух розглядається як сприйняття думок та почут*
тів мовця завдяки інтонаційно*мелодійним засобам, що вико*
ристовує мовець, як психолінгвістична здібність сприймати на 
слух та одночасно відтворювати у внутрішньому мовленні всі 
фонологічні засоби мови, встановлювати граматичні відношення. 
З другого боку, мовленнєвий слух представляється як здібність 
мовця передавати думки, використовуючи паралінгвістичні за*
соби. Отже, мовленнєвий слух є психолінгвістичною здібністю 
людини «ловити та одночасно відтворювати у внутрішньому мов*
ленні всі фонологічні засоби мови, артикулюючи та інтонуючи 
мовлення, що сприймається». 

Таким чином, у структурі мовленнєвого слуху взаємодіють 
фонематичний слух, який забезпечує в онтогенезі розуміння 
спрямованого мовлення, та фонетичний слух, який забезпечує 
в онтогенезі порівняння своєї вимови та вимови іншої людини. 
Ця здібність до фонетичної екстраполяції (порівняння зразка дії 
та особистого продукту дії, визначення розбіжностей) і є меха*
нізмом формування фонематичного контролю, який входить  
у структуру мовленнєвої діяльності разом з кінестетичним, кі*
нетичним та слуховим контролем. 
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Отже, формування всіх видів мовленнєвого самоконтролю ві*
дбувається лише у процесі мовленнєвої діяльності та проходить 
етапи становлення від зовнішнього до внутрішнього самокон*
тролю. Проте, потребує подальшого дослідження формування 
навичок самоконтролю мовленнєвої діяльності у дітей із ТПМ. 

 
В статье автор сосредотачивает внимание на двух основных 

подходах к определению сущности произвольной деятельности, 
представляет анализ литературы о трех основных цепях в схеме 
слухового контроля, а также об оценке состояния самоконтроля 
речевой деятельности у детей с нарушениями речевого развития 
для диагностики и коррекции речи. 

 
Ключевые слова: самоконтроль, саморегуляция, концепция 

фактора, «акцептор действия», рефлекторное кольцо, слуховой 
контроль, фонематический слух. 

 
In the article the author focuses on two basic approaches of defining 

the essence of arbitrary activities, presents the literature analysis of the 
three main parts in the hearing control scheme, as well as on the as-
sessment of self-control speech activity in children with speech develop-
ment disorders for diagnostics and correction of speech abnormalities. 

For diagnostics and correction of vocal violations, and also estima-
tion of the state of vocal activity self-control for children with vocal de-
velopment violations, extremely important is the factor conception, 
which underlies the defect of higher psychical functions and «Primary 
defect» concept presented in works of A. R. Luriya. 

The author underlines that self-control reflects the inadequacy of ut-
terance to the standards set, is a process of objection by which pres-
ently inadequate vocal acts are registered in children’s activity under 
the influence of vocal practice. Consequently, self-control is oriented on 
prevention of errors in children’s speech, and, at the same time, per-
forms the function of self-regulation of correct speech. The initial self-
esteem of preschool child comes forward as «specific self-control» and 
the final self-esteem, which is formed in the process of vocal activity 
correction, is its product. 
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Consequently, in order to provide an effective correctional-vocal 
work with the children of preschool age with broken normativeness of 
speech, it is necessary to carry out permanent comparing and compari-
son of the children’s unnormative speech to the standard, norms of 
speech; systematic and timely exposure of vocal errors made; correc-
tion of unnormative variants. 

The author summarizes aforesaid and underlines that formation of 
all types of vocal self-control takes place only in the process of vocal 
activity and passes the stages of formation from external to internal 
self-control. However, it needs subsequent research of forming of vocal 
activity self-control skills for children with heavy allolalia. 

 
Key words: self*control, self*regulation, the concept of a factor, 

«acceptor of action», reflex ring, hearing check, phonemic hearing. 
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ОСВІТА ТРЕТЬОГО ВІКУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 
 
У статті досліджуються перспективи організації освіти людей 

третього віку в Україні у контексті міжкультурного діалогу, арти!
кульованого Радою Європи. Міжкультурний діалог виступає домі!
нантною складовою у вирішенні завдання жити у новій соціально!
культурній моделі світу на засадах поваги прав та основних свобод 
людини. 

_______________ 
© О. В. Кравченко 
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Ключові слова: філософія освітньої культури літньої людини, 
Вища народна школа, Рада Європи, міжкультурний діалог. 

 
Розвиток суспільства на засадах постіндустріального типу соці*

уму, орієнтованого на людину, здатну до прийняття нестандарти*
зованих, відповідальних рішень, готову до самостійного пошуку 
та освоєння знань потребує міжкультурного діалогу та виперед*
жаючої, безперервної освіти із суттєвим вдосконаленням органі*
зації неформальної освіти літніх людей. Створення Єдиної сві*
тової інформаційної системи актуалізує питання розробки нових 
методологічних засад філософії освіти, як такої, та філософії 
освіти третього віку, зокрема з акцентуванням уваги на особис*
тій відповідальності перед власним «Я» і перед суспільством. 

Відповідальності як особливому типу взаємодії людини і су*
спільства приділено увагу в працях І. Добронравової, А. Єрмо*
ленко, І. Степаненко; етичному аспекту відповідальності як мо*
ральної цінності — в працях В. Малахова, Л. Рубан, В. Шейка; 
запит інформаційного суспільства на ідею певної цілісності, 
єдності в багатоманітності складних та надскладних відкритих 
систем, узасадничення потреби трансдисциплінарного наукового 
знання, реформування та розвиток адекватної науково*освітньої 
системи, пов’язаної зі зміною ролі і статусу людини є предме*
том дослідження сучасних вітчизняних вчених: В. Андрущенка, 
В. Бітаєва, В. Вихрової, Л. Горбунової, І. Добронравової, С. Клеп*
ка, В. Кременя, В. Лутая, М. Михальченка, І. Надольного, В. Па*
зенка, С. Рижкової, І. Степаненко, В. Шийка, В. Шульгіної, в яких 
філософським підґрунтям навчально*виховного процесу визна*
чено принципи реалізації можливостей саморозвитку особистості. 

Взаємозалежність соціального розвитку суспільства та реалі*
зації інтелектуального потенціалу, творчих здібностей особисто*
сті регламентує зміни в інституції освіти, перш за все, вимагає 
підготовку людини до освіти протягом життя, розвитку нової куль*
тури активності людей поважного віку, що можливо реалізувати 
в комплексному поєднанні формальної і неформальної освіти. 
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Проблема неформальної освіти людини третього віку в Україні 
потребує розгляду в координатах міжкультурного діалогу євро*
пейського суспільства, що і стала метою цієї статті. 

Реалізація поставленої мети забезпечується завданнями: 
– проаналізувати специфіку організації неформальної освіти 

в університетах третього віку в Україні та державної політики 
щодо задоволення освітніх потреб літніх людей в контексті єв*
ропейського досвіду; 

– запропонувати рекомендації щодо перспектив розвитку осві*
тньої системи ВНШ в Україні в контексті міжкультурного діалогу. 

Інноваційні зміни європейського суспільства за умови істо*
ричної багатокультурності визначають невід’ємною складовою 
самоорганізації людини і суспільства ХХІ ст. взаємодію, взаємо*
збагачення, взаєморозвиток культурного розмаїття світу за прин*
ципом: «жити разом у рівності і гідності». На Першому саміті 
голів держав і урядів країн Ради Європи (Відень, 1993) було за*
значено, що повага до культурного розмаїття та його збережен*
ня є запорукою відкритого суспільства. На різних історичних 
етапах питання співіснування культурного розмаїття знаходило 
власні рішення. Так, для періоду розквіту в Європі національ*
них держав (близько 1870–1945 рр.) характерним було асимілю*
вання, за якого визнавався пріоритет культури більшості, що 
диктувала панівний спосіб життя. Досвід імміграції повоєнної 
Європи (після 1945 р.) запропонував нову концепцію суспіль*
ного ладу — мультикультуралізм (Швейцарія, 1957 р.), за якої 
обстоювалось політичне визнання рівності способу життя мен*
шин і більшості. Утім, обидва підходи демонструють виключно 
протиставлення більшість — меншість, а різниця полягає тільки 
у визнанні права меншості на відокремлення від більшості за*
мість поглинання першої другою. Більше того, досвід мульти*
культуралізму свідчить про заглиблення проблеми непорозуміння 
між громадами через жорстку фіксацію та абсолютизацію від*
мінностей, що призводить до ксенофобії та обмежує права лю*
дини з меншинства. 
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Зазначене нівелювання індивідуальної самоідентифікації зні*
має наступна концепція — транскультурність (1990*і рр.), яка 
надає людині право на осмислення Іншого як потенційно мож*
ливого «Я». Транскультура існує в межах кожної культури як її 
потенціал бути Іншою. «Інша культура сприймається як деяка 
можливість власної культури. Коли ми включаємо у простір 
комунікації власні можливості бути іншим, тоді це транскуль*
тура, тоді це конструктивно*комунікативний простір творення 
майбутнього, а не консервація відмінностей мультикультураліз*
му чи просто толерантне ставлення до відмінностей [3, с. 12]. 

Третій саміт голів держав і урядів країн Ради Європи (Вар*
шава, 2005 р.) визначив наступну концепцію організації спілку*
вання культурного розмаїття — міжкультурний діалог як засіб 
взаємопізнання, взаємоповаги, взаємовизнання: «усі різні — усі 
рівні». Міжкультурний діалог дозволяє досягати рівноваги у пошу*
ках самоідентифікації за неперервного процесу додавання но*
вих шарів до своєї ідентичності без втрати першооснов. Однак, 
хибно ідеалізувати можливості діалогу, який відбувається лише 
за добровільної участі людини, у разі відсутності такої потреби — 
вирішити проблеми в процесі їх обговорення неможливо, на*
віть неможливо їх артикулювати. Тому сфера застосування між*
культурного діалогу обмежена, але саме ця модель своєю осно*
вою має визнання права людини та верховенство права. 

Поважаючи свободу людини на самовираження, Європейсь*
кий Союз оголосив 2008 рік Європейським роком міжкультур*
ного діалогу, з метою створення просторів для здійснення остан*
нього, серед яких — простір розвитку, поширення, передачі 
міжкультурних знань через освіту. Питання міжкультурної осві*
ти стало темою Конференцій Європейських міністрів освіти: 
«Декларація про міжнародну освіту в новому європейському 
контексті», (Афіни, 2003 р.); «Будуємо більш гуманну Європу 
для всіх: роль освітньої політики» (Стамбул, 2007 р.) та інших 
європейських рішень. Ключовими галузями міжкультурних знань 
визнані суспільствознавство, мова, історія, при вивченні яких 
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застосовують міждисциплінарні підходи і вивчення яких розви*
вають здатність до аналізу, самоаналізу, самокритичності як під*
ґрунтя для життя у багатокультурному суспільстві (країни, ма*
терика, світа). 

Своєчасним для інформаційної фази розвитку світової спіль*
ноти, зокрема для європейської, є підтримка міжкультурного діа*
логу на просторах щоденного життя з повагою до фундаменталь*
них прав та свобод людини, серед яких — право літніх людей на 
соціально*культурну активність. Демографічні зміни, що відбу*
ваються сьогодні у структурі європейського суспільства — зни*
ження рівня народжуваності, збільшення тривалості життя — 
сприяють «дорослішанню» суспільства, тобто збільшенню чи*
сельності літніх людей. За прогнозами Єврокомісії, до 2060 р. 
на одну людину віком старше 65 років буде двоє працюючих 
(сьогодні четверо, а на думку вчених, забезпечувати економічну 
активність держави мають 6–10 працездатних громадян на од*
ного непрацюючого). Тому виникає потреба у переосмисленні 
ролі і місця літньої людини у житті сучасного суспільства знань 
та усвідомлення, що тривалість життя в Європі покоління демо*
графічного буму невпинно зростає, люди почуваються (здебіль*
шого) здоровими і активними довше і прагнуть якомога довше 
залишатися самостійними та соціально*затребуваними. 

Питання збереження активної взаємодії літніх людей із сус*
пільством стало визначальною складовою Мадридського між*
народного плану щодо проблем старіння [5]. І тут нагальним 
завданням суспільства стає створення умов для солідарності та 
взаємодії між поколіннями — якісного стрибка, що на теренах 
префігуративного типу культури [6, с. 323–361] зніме інформа*
ційний розрив між поколіннями, спричинений виникненням 
спільного досвіду серед молоді раніше, ніж серед дорослих, на*
самперед, на теренах об’єднання всіх народів світу електронною 
мережею, а також швидкого поновлення наукового знання. 
Тобто за префігуративного типу культури (що прийшов на змі*
ну «постфігуративному некритичному пилу» та дещо обмеженій 
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кофігуративній культурі) молодому і літньому поколінням є чому 
навчитись одне у одного, а тому є необхідність створити умови 
для культурного діалогу між поколіннями заради самореаліза*
ції, самопізнання та духовного збагачення. 

Вища народна школа при Кіровоградському інституті розвитку 
людини функціонує протягом п’яти років, за цей період її слу*
хачами стали понад 300 літніх людей. Навчання відбувається за 
кількома напрямами, основними прерогативами є розширення 
інтересів слухачів, їхня адаптація до умов нового часу, одним  
з пріоритетів майбутнього розвитку вважаємо налагодження зв’язку 
між слухачами ВНШ та студентами, адже така співпраця допо*
може реалізувати принцип зв’язку та наступності поколінь. 

У контексті зазначеного є доцільним: продовжити розробку 
інформаційно*просвітницької системи для людей літнього віку, 
що сприятиме соціально*економічному розвитку України та по*
розумінню між поколіннями. Зазначена система має спиратися 
на філософію освіти літніх людей в контексті міжкультурного 
діалогу та мати фінансову підтримку державних і громадських 
структур. Перспективним напрямом дослідження проблеми є по*
дальше вивчення та обмін досвідом з іншими країнами щодо 
організації навчання літніх людей в процесі міжкультурної діяль*
ності. Необхідним також є пошук нових — етично*громадянсь*
ких — шляхів консолідації суспільства України, константою якого 
виступає соціально*культурна захищеність дітей, літніх людей, 
природи — тварин, рослин. Зазначеному послуговується вивчення 
питання мотивації літніх людей до осягнення потенціалу спілку*
вання з молоддю, заради конструктивно*комунікативного про*
стору творення майбутнього. 

 
Іnterdependence of social development and realization of intellectual 

potential, creative abilities of the individual governing changes in the 
institution of education, above all, requires training people to lifelong 
learning, the development of a new culture of people's activities for ven!
erable age, that can be implemented in a complex combination of formal 
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and informal education. The problem of non!formal education of the third 
age in Ukraine requires consideration in the coordinates of intercultural 
dialogue in European society, and that was the purpose of this paper. 

Timely information for the development phase of the international 
community, particularly European, is promoting intercultural dialogue 
spaces of everyday life with respect for fundamental rights and freedoms, 
among them — the rights of the elderly to social and cultural activities. 

High public school in Kirovohrad Institute of Human Development 
has been operating for five years. Training takes place on several fronts, 
the main interest is to expand the prerogatives of students, their adapta!
tion to the new time, a priority for future development consider establish!
ing communication must replay trainees and students, because such co!
operation helps to realize the principle of communication and continuity 
of generations. 

In this context it is appropriate to continue the development of infor!
mation and educational system for elderly people to facilitate socio!
economic development of Ukraine and understanding between genera!
tions. This system is based on the philosophy of education of elderly in 
the context of intercultural dialogue and to have the financial support of 
state and public structures. Promising area of research is to further the 
study and exchange of experiences with other countries to organize training 
older people in the process of intercultural activities. It is also necessary 
to find new ! moral and civic background — by consolidating society in 
Ukraine, which is the constant socio!cultural protection of the elderly. 

 
Key words: philosophy of education culture of elderly people, High 

Public School, the Council of Europe, intercultural dialogue. 
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ПІДЛІТКИ ТА ЇХ ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ 

 
Представлена стаття розкриває різні підходи до визначень по!

нять «громадянин», «громадськість», «активність», «громадянська 
активність», на основі узагальнення та систематизації робиться 
визначення «громадської активності особистості» та «громадської 
активності підлітка» та розкривається структура цих понять. 

 
Ключові слова: громадськість, активність, громадська актив*

ність. 
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Вступ. Формування у підростаючого покоління громадської 
активності, залучення їх до суспільно корисної діяльності, роз*
виток якостей справжнього громадянина своєї держави — це 
проблема становлення і розвитку громадянського суспільства. 
Проте вивчення практики засвідчує, що проблема формування 
у підлітків громадської активності в сучасних умовах залиша*
ється поза увагою сім’ї, школи та громадських організацій і пу*
щена в багатьох випадках на самоплив. 

У науковій літературі розглядалися різні аспекти громадянсь*
кого виховання. Психологічні механізми, умови та шляхи форму*
вання громадської активності вивчали Г. Андрєєва, О. Леонтьев, 
Б. Ломов, В. Мухіна, А. Петровський, Л. Рувинський, Д. Фельд*
штейн та ін. Розкриття сутності, змісту, форм і методів грома*
дянського виховання знаходимо у працях Н. Косарєвої, Л. Криць*
кої, Ф. Кузнецова, В. Поплужного, В. Сухомлинського та ін. Гро*
мадянські цінності сучасного українського виховання дослід*
жували С. Золотухіна, І. Підласий, Ю. Руденко, О. Сухомлин*
ська та ін. Методологічний аспект громадянського виховання 
розкривали В. Кремень, Ю. Мальований, К. Чорна та ін. 

Вивчивши цю тему, ми дійшли висновку, що в науковій лі*
тературі не існує єдиного визначення поняття «громадська ак*
тивність», а також не знайшли визначення поняття «громадська 
активність підлітка». 

Формування цілей статі. Метою цієї роботи є визначення та 
розкриття сутності поняття «громадська активність особистос*
ті» та «громадська активність підлітка».

Відповідно до мети були визначені такі завдання: 
1. Проаналізувати різні підходи до визначення понять «грома*

дянин», «громадськість», «активність», «громадянська активність» 
та навести своє бачення наукового визначення поняття «гро*
мадська активність». 

2. Аналізуючи основні визначення громадської активності та 
його складові, наведені у науковій літературі, зробити узагаль*
нення щодо визначення поняття «громадська активність підлітка».

3. Науково розкрити структуру громадської активності підлітка. 
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Результати дослідження. Вчені вже давно, ще з часів засну*
вання держави почали звертатися до питання громадської актив*
ності. Ця проблема в сьогоденні розглядається в різних наукових 
сферах: філософії, соціології, історії, економіці, педагогіці, психо*
логії, але, на жаль, у сучасній науковій практиці не існує єдино*
го визначення цього поняття. 

Для визначення терміну «громадська активність» ми розгля*
немо поняття «громадянин», «громадськість», «активність». 

У довідникових джерелах термін «громадянин» трактується як: 
– в античності (грец. polites; лат. civis) — особа, наділена су*

купністю політичних прав і обов’язків відповідно до грецьких 
та римських законів [3]; 

– людина, яка належить до певної територіальної спільноти — 
міста, країни тощо. Ця приналежність є формально юридично 
оформленою. Як член певного соціуму громадянин має певні 
права та обов’язки, щодо цього соціуму і підпорядковується пев*
ним (прийнятим в громаді) нормам і законам [10]; 

– той, хто має підданство даної держави [10]; 
– фізична особа, правовий статус якої обумовлений її належ*

ністю до громадянства певної держави. Громадяни також воло*
діють повнішим обсягом прав і свобод, ніж інші категорії насе*
лення — іноземці та особи без громадянства [9]. 

Як бачимо, поняття «громадянин» тісно пов’язано з прина*
лежністю до держави, але не володіє якісними характеристика*
ми і є в більшій мірі формальним. 

Тому доцільніше, на нашу думку, розглянути поняття «гро*
мадськість», яке значно ближче до розуміння громадської актив*
ності. 

У науковій літературі знаходимо такі визначення громадсь*
кості. Це: 

– спрямованість на користь суспільства, підпорядкування 
особистих інтересів громадянським, служіння Батьківщині; ко*
ристування правилами і виконання обов’язків, встановлених 
законами держави [6, с.113]; 



Розділ І Сучасні проблеми навчання, 
з особливими потребами 

 110

– усвідомлення і відчуття особою власної причетності до своєї 
держави. Держава, як усвідомлює її громадянин, є умовою задово*
лення особистісних потреб; вона регламентує трудову діяльність, 
залучає до політичної, соціальної, економічної тощо стратифікації; 

– здатність і готовність громадян до активної участі, їх інте*
рес до примноження не тільки особистих, приватних, але й сус*
пільних надбань, тобто їх орієнтація на суспільне благо або їх 
почуття солідарності, що свідчить про їх готовність до вчинків, 
дій, зусиль, за яких або взагалі не очікується жодної матеріаль*
ної компенсації, або ж вона є незначною [4]; 

– соціально активна частина суспільства, яка на добровіль*
них засадах бере участь у суспільно*політичному житті країни. 
Для громадськості характерні: потреба у спілкуванні; орієнтація 
на колективну діяльність; пріоритет громадських інтересів перед 
особистими, активне вираження своєї суспільної позиції тощо [9]; 

– сукупність переконань і поглядів, які, з одного боку, пе*
редбачають високу міру незалежності і самостійності індивідуа*
льних суджень про суспільство, а з другого — непорушну соціа*
льну солідарність, що виявляється в участі особистості в житті 
соціуму. Громадськість проявляється у вигляді індивідуальної по*
ведінки, але опосередковується соціокультурною обстановкою,  
а отже, може бути розвинута відповідно до зовнішньої волі (О. Кіко). 

Аналізуючи вищевказані визначення, бачимо, що вже в саме 
поняття «громадськість» закладена потенційна активна участь  
у житті суспільства. Усі визначення передбачають: спрямованість 
на користь суспільства, залучення до суспільного життя (орієн*
тація на колективну діяльність), готовність до активної участі, 
пріоритет громадських інтересів перед особистими. 

Активність у науковій літературі вчені розглядають як: 
– ціннісний спосіб моделювання, структурування та само*

здійсненість особистістю діяльності, спілкування і поведінки 
(К. Абульханова*Славська); 

– особлива форма діяльності (Д. Ельконін); 
– міра інтенсивності діяльності (С. Косолапов, А. Петров,  

А. Ричков); 
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– важлива якість особистості, як здібність змінювати навко*
лишню дійсність залежно від власних потреб, поглядів, цілей 
(А. Петровський); 

– здібність людини до самоінтеграції, до систематизації нахи*
лів, бажань, мотивів та вмінь здійснити вольове зусилля (С. Ру*
бінштейн); 

– здатність людини до свідомої трудової і соціальної діяль*
ності, міра цілеспрямованого, планомірного перетворення нею 
навколишнього середовища й самої себе на основі засвоєння 
багатств матеріальної і духовної культури (С. Гончаренко); 

– прагнення розширювати сферу своєї діяльності, здатність 
нести в собі потенціал енергії, сили, творчості (Л. Орбан*Лембрик); 

– загальна характеристика живих істот, їх власна динаміка, 
як джерело перетворення, зміни чи підтримки ними життєво*
значущих зв’язків з оточуючим світом. Активність характеризує,  
в більшій мірі, обумовленість зроблених дій специфікою внутріш*
ніх станів суб’єкта безпосередньо в момент діяльності, довіль*
ність, надситуативність, значна стійкість діяльності по відно*
шенню до поставленої мети (Н. Побірченко); 

– результат прояву потреб, інтересів і переконань самої лю*
дини (В. Ягупов); 

– феномен самовираження самої особистості, дотримання своїх 
переконань, знань, умінь, схильностей, здібностей, волі й етичних 
цінностей; реакція індивіда на якісь створені для нього умови, 
спонукаючі до активної діяльності. При цьому основне джерело 
активності особистості — її мотивація (Д. Ломберт Декерс). 

Отже, узагальнюючи вищевказані визначення, бачимо, що 
усі вони характеризують активність як: діяльність, здатність до 
діяльності, прагнення діяльності (змін, перетворень) та резуль*
тат прояву потреб, інтересів, мотивів і переконань. Подібне уза*
гальнення знаходимо у психолога Л. Семенюк, яка зазначає, що 
термін «активність» застосовується для позначення ряду неод*
накових явищ: визначеної, конкретної діяльності індивіда; ста*
ну, протилежного пасивності, близького до того, що позначається 
терміном «рівень бадьорості»; для позначення ініціативності; ак*
тивності — діяльності як синоніма [8]. 
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Перш, ніж дати визначення громадської активності, узагаль*
нюючи проаналізовані визначення похідних понять, розглянемо 
трактування цього терміну, знайдені нами в науковій літературі. 

Так, громадську активність дослідники трактують як: 
– міру участі людини у вирішенні суспільно значущих за*

вдань, що виявляється у ставленні до суспільства, праці та влас*
ності, до інших людей, до самого себе; повагу і прийняття прав 
та обов’язків; 

– діяльність індивідів і соціальних груп, спрямована на вне*
сення змін та розвиток громадянського суспільства; 

– активна реалізація своїх цивільних прав, тобто активна участь 
у житті держави, наприклад, голосування на виборах, членство 
у будь*якій партії, профспілці тощо; 

– дії (форма активності), метою яких є вирішення суспіль*
них проблем, зміна влади тощо. 

Також вважаємо за необхідне розглянути знайдені у науковій 
літературі визначення близького по суті поняття «громадянська 
активність». 

Під громадянською активністю розуміють як: 
– діяльність людей, пов’язану зі здійсненням суспільних фу*

нкцій у тих сферах життя суспільства, що не можуть регулюва*
тися або реально не регулюються державою (Д. Акімов); 

– внутрішнє прагнення до діяльності, спрямоване на здійс*
нення будь*якої суспільної мети; важливу умову розвитку дер*
жавотворення (Т. Безверха); 

– складний стан, і одночасно, якість людини як представни*
ка соціального, завдяки якому відбувається не тільки зв’язок 
людини з навколишньою дійсністю, але й створення світу від*
носин, в яких розгортаються і реалізуються особливі форми  
і види громадянської активності в складній взаємодії суб’єктів 
(Л. Семенюк); 

– накопичення досвіду реальних соціально*значимих справ, 
участь у суспільних об’єднаннях і акціях, спрямованих на за*
хист прав громадян, зміцнення правопорядку (Л. Шангіна); 
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– здатність залучення особистості до відданості суспільним 
справам і громадянській солідарності (А. Карась); 

– діяльнісна сфера вияву громадянської особистості, що скла*
дає комплекс громадянських якостей, які характеризують осо*
бистість людини як громадянина*патріота, громадянина*про*
фесіонала і громадянина*демократа (Л. Снігур). 

Аналізуючи дані визначення бачимо, що більшість науковців 
визначає поняття громадської та громадянської активності як 
діяльність або внутрішнє прагнення до діяльності, спрямоване 
на здійснення суспільних функцій з метою зміцнення або зміни 
існуючого суспільно*політичного порядку. 

Таким чином, на основі аналізу визначень громадської актив*
ності та його складових, наведених у науковій літературі, спро*
буємо зробити наступне узагальнення щодо визначення самого 
поняття: 

Громадська активність — це якість особистості, яка виявля!
ється у її здатності впливати на суспільне життя; задовольняти 
власні потреби та інтереси, реалізовувати інтереси та цілі певної 
спільноти, вирішувати суспільно значущі завдання, ініціювати зміни 
у процесі відносин з навколишнім світом; прагненні діяти на ко!
ристь суспільства; поважати і прийняти права та обов’язки чле!
на суспільства. 

Оскільки нас цікавить громадська активність саме стосовно 
підліткового віку ми спробували дати наступне визначення: 

Громадська активність підлітка — це якість особистості, 
яка виявляється у її здатності впливати на життя дитячої групи; 
задовольняти власні потреби та інтереси, реалізовувати інтереси 
та цілі колективів та об’єднань, до яких належить, та вирішува!
ти важливі для них завдання; прагненні діяти на користь суспільс!
тва; поважати і реалізовувати відповідно до морально!етичних 
принципів та вікових можливостей свої права та обов’язки. 

Ми розділяємо думку В. Радула, який вважає, що громадсь*
ка активність передбачає наявність інтересу до громадської ро*
боти, організаторські здібності, відповідальність за виконання 
доручень, ініціативність, вимогливість до себе й готовність до*
помагати іншим під час виконання громадських завдань [7]. 
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У структурі громадської активності можна виділити такі ком*
поненти: когнітивний; емоційно*ціннісний; мотиваційно*вольо*
вий; практично*діяльнісний. 

Когнітивний компонент визначається тими знаннями, їх об*
сягом та якістю інформації, що особистість має у своєму розпо*
рядженні. Як зазначає Н. Абаскалова: «сформованим поняття  
є в тому випадку, якщо той, кого навчають, має достатньо твер*
ді знання суттєвих ознак, які оформлені в суворе логічне визна*
чення, знає і вільно оперує системою формальних і діалектич*
них зв’язків цього поняття з іншими поняттями і здатний, у разі 
потреби, скористатися поняттям в логічній послідовності думок 
і мови, не порушивши змістової і формальної структури». 

Розвиток когнітивного компоненту передбачає не лише ро*
зуміння, що таке громадська активність, але й розширення та 
поглиблення знань про норми і правила поведінки, свої права 
та обов’язки на рівні соціуму, групи, а також індивідуальної не*
обхідності. Важливим є усвідомлення особистістю власних пот*
реб, мотивів, ціннісних орієнтацій, що спонукають до активної 
діяльності на користь суспільства, а також усвідомлення своєї 
спроможності змінити оточуюче на краще. Важливе значення 
має усвідомлення власного досвіду, рівень соціальних домагань 
та очікувань. 

Емоційно!ціннісний компонент виявляє суб’єктивне ставлен*
ня особистості до суспільно значущої діяльності, а також до до*
вкілля, оточуючих і до себе, що здійснюється насамперед через 
емоційно позитивне сприйняття. Важливе значення у розвитку 
емоційно*ціннісного компоненту громадської активності відіг*
рають емоції, які виникають у ставленні до інших та складають 
основу соціально ціннісних орієнтацій, а саме: емпатія, добро*
зичливість; милосердя; готовність захищати слабших; почуття 
єдності з сім’єю, групою, соціумом; солідарність. 

Важливим є позитивне емоційне почуття, що виникає після 
виконання суспільно значущої діяльності, допомоги комусь чи 
вирішенні якоїсь суспільної проблеми, і викликає бажання по*
вторити успіх, досягти ще кращих результатів, принести ще бі*
льше користі суспільству. 
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Мотиваційно!вольовий компонент у структурі громадської ак*
тивності передбачає наявність не лише стійкої системи мотивів, 
але й вказує на необхідність вольової регуляції та вольової орга*
нізації особистості, наявність у неї цілісного світогляду та необ*
хідних вольових якостей. Без вольової регуляції перетворення 
знань в переконання, а переконань у вчинки і дії неможливо [2]. 

Мотив — це внутрішній потяг людини до діяльності, особис*
ті причини, що спонукають людину до дій, вчинків, те, заради 
чого діяльність відбувається. Саме мотиви, як реальні спонука*
чі, примушують особу зробити той, а не інший вибір. Визнача*
ються мотиви потребами та ціннісними орієнтаціями. 

Мотивація — це сукупність спонукальних факторів, які ви*
значають активність особистості. Мотивація може бути внутріш*
ньою або зовнішньою. Внутрішня мотивація спонукає особис*
тість до дії на основі її внутрішніх переконань, потреб, моральної 
свідомості, тобто забезпечує добровільність поведінки. Зовніш*
ня мотивація проявляється у діяльності та поведінці особистості, 
викликаній соціальними нормами*вимогами, суспільною дум*
кою чи іншим зовнішнім стимулом. 

Воля — це психічний процес свідомого управління діяльністю, 
яка проявляється у подоланні труднощів і перешкод на шляху 
до поставленої мети. Саме завдяки вольовим процесам людина 
здійснює бажану чи небажану для себе діяльність. 

Кожна діяльність зумовлена різними мотивами. Основну роль 
у забезпеченні громадської активності відіграють соціально*цін*
нісні і особистісно значущі мотиви, потреба у суспільно значу*
щій діяльності, прагнення змінювати оточуючу дійсність на краще, 
вирішувати соціальні проблеми, допомагати іншим. Якщо до*
тримуватися класифікації С. Занюка, це будуть просоціальні 
(суспільно значущі) мотиви — мотиви, пов’язані з усвідомлен*
ням суспільної значущості діяльності, з почуттям боргу, відпо*
відальності перед групою та суспільством, проявляються у нор*
мативності, лояльності до групових стандартів, визнанні і захисті 
групових цінностей, прагненням реалізувати групові цілі [1]. 
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Виникненню внутрішньої мотивації сприяють відчуття ком*
петентності, тобто відчуття повноти своїх можливостей, усвідом*
лення своєї можливості щось змінити чи комусь допомогти, а та*
кож відчуття самодетермінації, тобто усвідомлення себе як єдину 
причину своїх дій. 

Практично!діяльнісний компонент передбачає практичну го*
товність до здійснення суспільно значущої діяльності, до оволо*
діння різними видами діяльності, необхідними життєвими на*
вичками й уміннями для виконання суспільно корисної діяль*
ності, допомоги іншим, внесення позитивних змін у суспільство. 

Основою практично*діяльнісного компоненту є активні дії 
щодо створення умов для виконання обов’язків, вимог, зобо*
в’язань, відстоювання прав своїх та членів спільноти. При цьо*
му особистість проявляє ініціативу, самостійність, відповідаль*
ність, яка розкривається у кожному вчинку, повсякденній по*
ведінці, під час суспільно корисної діяльності, у ставленнях до 
інших та до себе. Практично*діяльнісний компонент включає  
в себе оволодіння прийомами самопізнання, саморегуляції та 
саморозвитку, а також здатності прогнозувати свої вчинки. 

Схематично структуру громадської активності представлено 
на рис. 1. 

Знання про 
сутність і зміст 
громадської 
активності; 
соціальні норми; 
права і 
обов’язки члена 
суспільства; 
усвідомлення 
важливості 
суспільно 
значущої 
діяльності. 

Громадська активність 

Компоненти 

Когнітивний Емоційно-
ціннісний 

Мотиваційно-
вольовий 

Практично-
діяльнісний 

Розвиненість 
соціально 
ціннісних 
орієнтацій; 
позитивне 
ставлення до 
суспільної 
діяльності; 
прагнення до 
позитивного 
самоствердження.

Інтереси, 
потреби, 
спонукання до 
активної соціально 
значущої 
діяльності; 
переважання 
громадських 
інтересів над  
особистими; 
бажання 
допомагати іншим.

Виконання 
обов’язків, 
вміння 
відстоювати свої 
права та права 
своєї спільноти; 
виявлення 
ініціативності, 
самостійності, 
відповідальності 
за себе та інших 
у виконанні 
суспільної 
діяльності. 

 
Рис. 1 — Структура громадської активності 
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Висновки. Дослідивши наукову літературу ми переконались, 
що питання громадської активності було актуальним з давніх 
часів та залишається актуальним і нині. 

Поняття громадської активності тісно пов’язане з такими тер*
мінами як: громадянин, держава, громадськість, активність. Саме 
на основі вказаних понять та узагальненні визначень громадсь*
кої активності, знайдених у науковій літературі, ми дали визна*
чення поняття «громадська активність особистості». 

У структурі громадської активності можна виділити такі компо*
ненти: когнітивний; емоційно*ціннісний; мотиваційно*вольовий; 
практично*діяльнісний. 

 
Данная статья открывает различные подходы к определениям 

понятий «гражданин», «гражданственность», «активность». На 
основе обобщения и систематизации делается определение «граж!
данской активности личности» и «гражданской активности под!
ростка» и раскрывается структура данного понятия. 

 
Ключевые слова: гражданственность, активность, граждан*

ская активность. 
 
The formation of the younger generation of public activity, engaging 

them in socially useful activities, developing qualities of the state true 
citizen — problem of the formation and development of civil society. 
Submitted article reveals different approaches to definitions of «citizen», 
«public», «activity», «public activity» based on generalization and sys!
tematization those considered to be definition of «public activity of the 
individual» and «social activity adolescent» and revealed the structure of 
this concept. 

Based on the analysis of definitions of public participation and its 
components described in the scientific literature, we made the following 
generalizations about the definition of the term: 

Public activity — is the quality of the individual, which is in its ability 
to influence to social life, to meet its own needs and interests, pursue your 
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interests and goals of a community to solve socially significant tasks to 
initiate changes in the relations with the outside world, the desire to con!
tribute to society; respect and accept the rights and responsibilities of a 
member of society. 

Since we are interested in civic engagement in adolescence, we tried 
to give the following definition: 

Public activity teenager — is the quality of the individual, which is in 
its ability to affect the lives of children group, to meet its own needs and 
interests, pursue your interests and goals of groups and associations to 
which he belongs, and decide important task for them, to act on benefit 
society to respect and implement in accordance with ethical principles 
and age!opportunities of their rights and responsibilities. 

The concept of public activity is closely associated with terms such as: 
public spirit, state, public activity. It is based on these concepts and com!
pilation of definitions of public activity given in the scientific literature, 
we have given the definition of «public activity of the individual». 

 
Keywords: citizen, activity, civil activity. 
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ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ 

ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
ДЛЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
У статті розглядаються нові технології створення електрон!

них навчальних ресурсів для систем дистанційного навчання, осно!
вані на використанні хмарних Інтернет!сервісів. 

 
Ключові слова: інклюзивна освіта, дистанційне навчання, 

електронні навчальні ресурси, хмарні обчислення, SkyDrive, 
Google Drive, Moodle. 

 
Вступ. Важливу роль у розвитку сучасної освіти, зокрема  

й реалізації концепції інклюзивної освіти, відіграють інформацій*
но*комунікаційні технології (ІКТ). Безумовною вимогою часу 
є масове впровадження цих технологій у практику роботи на*
вчальних закладів, що потребує залучення до цієї справи вели*
кої кількості викладачів. У їх числі є чимало тих, хто є хорошим 
фахівцем у своїй предметній галузі, однак не володіє на достат*
ньому рівні необхідними ІКТ та не має досвіду викладання у вір*
туальному середовищі. Особливо це стосується викладачів стар*
шого віку. 

_____________ 
© О. А. Щербина 
 

http://www.zakony.com.ua/juridical.html?catid=37420
http://uk.wikipedia.org/wiki
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Вирішення цієї проблеми вимагає, з одного боку, підвищення 
кваліфікації викладачів у сфері використання ІКТ, а з другого — 
вибору саме таких ІКТ, які були б не лише ефективними і су*
часними (зокрема придатними для використання усіх доступних 
нині технічних засобів: комп’ютерів, планшетів, смартфонів тощо), 
а й максимально простими і зручними у використанні, як для 
названих вище категорій викладачів, так і для студентів — лю*
дей з особливими потребами. 

Вихідні передумови. Як показує практика, переважна біль*
шість навчальних матеріалів, накопичених нашими викладачами, 
зараз існує у вигляді файлів у форматах Microsoft Office. У зв’язку  
з цим виникає проблема: як у найпростіший спосіб і з найменши*
ми затратами використати ці матеріали при створенні електрон*
них навчальних ресурсів для систем дистанційного навчання? 

Зауважимо, що поняття систем дистанційного навчання тут  
і далі ми розглядаємо не лише як системи, що підтримують дис*
танційну форму навчання як таку, а і як системи для Інтернет*
підтримки навчального процесу, що можуть використовуватися 
у будь*якій формі навчання, зокрема очній. Справа в тому, що 
впровадження дистанційної форми навчання стає можливим 
лише після того, як педагогічний колектив набуде належного 
досвіду в роботі з такими системами, а найкоротший шлях до 
цього — використовувати їх як допоміжній засіб в умовах очно*
го навчання. Тобто Інтернет*підтримка навчального процесу має 
не лише самостійне значення, а й виступає як важливий підго*
товчий етап до впровадження дистанційної форми навчання. 

В університеті «Україна» перший досвід розробки електрон*
них навчальних ресурсів для системи дистанційного навчання 
був пов’язаний з використання платформи NeoCAD [1]. Навча*
льний курс у ній фактично являв собою належним чином струк*
туроване сховище файлів саме у форматах Mіcrosoft Offіce, при*
чому викладачі займалися лише створенням і оновленням цих 
файлів, а їх розміщенням на платформі опікувалися відповідні 
фахівці. 
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Цей недолік був подоланий при переході до системи управ*
ління навчанням Moodle [2], де викладачі отримали змогу само*
стійно розміщувати на сайті навчальні ресурси та оперативно 
оновлювати їх. Починаючи з версії Moodle 2.3, для розміщення 
файлів у своєму курсі, викладачу достатньо просто перетягти 
туди їх іконки зі свого комп’ютера. Однак саме використання 
файлів Mіcrosoft Offіce залишається при цьому суттєвим недо*
ліком, бо потребує встановлення відповідного програмного за*
безпечення (в тому числі й не безкоштовного) і спричиняє до*
даткові незручності, зокрема пов’язані з затратами часу на за*
вантаження файлів із сайту та їх відкриття у цих програмах. 

Щоб студенти мали змогу без жодних затримок переглядати ці 
документи безпосередньо у браузері, не встановлюючи на своїх 
комп’ютерах жодного додаткового (тим більше платного) про*
грамного забезпечення, файли Microsoft Office можна розміщу*
вати на сайті у форматі HTML, адже програми Word, Excel, 
PowerPoint дозволяють зберігати файли у цьому форматі, що*
правда презентації PowerPoint у форматі HTML коректно відо*
бражаються лише у браузері Internet Explorer. Однак, для бага*
тьох викладачів ця процедура є надто складною, у всякому 
випадку трудомісткою (особливо якщо її доводиться неоднора*
зово повторювати при необхідності внесення змін до докумен*
ту), бо потребує: 

– збереження документа у форматі HTML; 
– архівації файлу HTML та папки, що містить розміщену  

в документі графіку, файли мультимедіа тощо; 
– завантаження архіву на сайт Moodle; 
– його розархівації на сайті; 
– створення у курсі гіперпосилання на файл HTML. 
Саме для того, щоб спростити і прискорити цю процедуру 

фахівцями Українського інституту інформаційних технологій в 
освіті була розроблена програма Uploader [3] для Moodle 1.9, яка 
дозволяє створювати на сайті ресурси типу веб*сторінка з фай*
лів Word, які містять графіку і формули. Зауважимо, що веб*
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сторінки з одним лише текстом можна створювати його прос*
тим копіюванням через буфер обміну з файлу Word у вікно па*
раметрів веб*сторінки. Перевагою веб*сторінки є те, що студент 
може її переглядати, а викладач редагувати безпосередньо у бра*
узері, не використовуючи Microsoft Office. 

Постановка завдання. Зараз, у зв’язку зі створенням в уні*
верситеті «Україна» нових платформ Інтернет*підтримки на*
вчального процесу на базі новітньої системи управління на*
вчанням Moodle 2, виникла потреба переглянути технології 
створення електронних навчальних ресурсів з врахуванням того, 
що програма Uploader несумісна з Moodle 2, натомість останнім 
часом з’явилося багато нових хмарних Інтернет*сервісів, вико*
ристання яких видається перспективним, особливо з огляду на 
реалізовану в Moodle 2 нову концепцію роботи з даними, орієн*
товану на їх зберігання у зовнішніх сховищах. 

Мета цієї статті — дослідити порівняльні характеристики цих 
сервісів та особливості їх використання. 

Виклад результатів дослідження. На сьогодні найбільш по*
пулярними хмарними сервісами є Dropbox, Google Drive, Google 
Music, Яндекс.Диск, Microsoft SkyDrive, Amazon Cloud Drive, 
Amazon Cloud Drive Player, Soundcloud, ICloud та ін. В Інтернеті 
можна знайти чимало оглядів, у яких аналізуються їх можливо*
сті та даються порівняльні характеристики [4]. Однак розгляда*
ються вони переважно з точки зору обсягу пам’яті, що безкош*
товно надається кожному користувачу, цін за додатковий обсяг, 
організації збереження файлів, їх синхронізацією з файлами на 
комп’ютері користувача тощо. Все це, безумовно, важливі по*
казники, однак нас більше цікавить придатність хмарних серві*
сів саме для спільної роботи з системою управління навчанням 
Moodle 2, зокрема зручність перетворення файлів Microsoft Office 
на електронні навчальні ресурси. 

Виконані нами дослідження приводять до висновку, що най*
більш придатними для цієї роботи є хмарні сервіси Microsoft 
SkyDrive і Google Drive (Диск Google), раніше відомий під наз*
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вою Google docs (Документи Google). З їх допомогою викладач 
має змогу завантажити у хмару документи Word, Excel, Power*
Point та інші, відкрити до них спільний доступ і зробити на них 
гіперпосилання у одному чи кількох курсах, на одному чи кіль*
кох сайтах. У результаті студенти матимуть змогу переглядати,  
а викладач редагувати ці документи безпосередньо у браузері. 
Зміна документа у хмарі спричиняє його зміну скрізь, де на нього 
є посилання, що особливо зручно, якщо даний документ вико*
ристовується при викладанні кількох подібних дисциплін. 

Як видно з наведеної нижче таблиці, Microsoft SkyDrive зараз 
безкоштовно надає на два мегабайти більше, ніж Google Drive 
(хоча зразу після запуску цього сервісу його користувачам без*
коштовно надавалося не 7, а цілих 25 Гб). Зате Google Drive  
у безкоштовній квоті 5 Гб не враховує файлів у своєму власному 
форматі, тобто їх кількість і загальний обсяг взагалі не обмежується! 

Однак варто зазначити, що у нашому випадку обсяг пам’яті 
не дуже важливий. Принаймні авторові цієї статті ще не зустрі*
чався викладач, якому б не вистачило безкоштовних гігабайтів, 
що надаються цими сервісами. А навіть якщо це колись і ста*
неться, він зможе безкоштовно створити собі ще один обліко*
вий запис. 

Порівняльні характеристики сервісів  
Microsoft SkyDrive і Google Drive 

Характеристика Microsoft SkyDrive Google Drive 

Вперше став доступним у серпні 2007 р. 
на початку 2010 р.  
під назвою Google 

docs 
Є частиною спектру сервісів Windows Live Google Apps 
Для синхронізації файлів у 
хмарі й на комп’ютері є за*
стосунки для 

Windows Vista, 7, 8, 
Mac OS X Lion, 

iOS, Android 

Windows Vista, 7, Mac 
OS X Lion, iOS, 

Android 

Обсяг пам’яті, що надається 
безкоштовно 

7 Гб 
5 Гб, не враховуючи 
файлів у власному 

форматі цього сервісу
Максимальний розмір фай*
лу, що завантажується 

300 Мб 10 Гб 
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Характеристика Microsoft SkyDrive Google Drive 

Максимальний розмір фай*
лу, що редагується 

50 МБ для Word, 
PowerPoint і  

OneNote,  
2 МБ для Excel 

1 Мб для текстових 
документів (1 024 000 
символів), 20 Мб для 
електронних таблиць, 
50 Мб для презентацій

Типи файлів, які можна 
переглядати у браузері 

BMP, DOC, 
DOCX, DOCM, 
DOTM, DOTX, 

GIF, JPG, JPEG, 
MP4, ODF, ODP, 
ODS, ODF, ONE, 
PDF, PNG, PPT, 

PPS, PPSX, POTM, 
POTX, PPAM, 
PPTM, PPSM, 

PPTX, TIF, TIFF, 
XLS, XLSB, XLSM, 
XLSX, WMW, ZIP 

3GPP, AI, AVI, BMP, 
C, CPP, CSS, DOC, 
DOCX, DXF, EPS, 
FLV, GIF, H, HPP, 
HTML, JPEG, JS, 

MOV, MPEG4, 
MPEGPS, PAGES, 
PDF, PHP, PNG, 

PPT, PPTX, PS, PSD, 
RAR, SVG, TIFF, 
TIFF, TTF, TXT, 

WebM, WMV, XLS, 
XLSX, XPS, ZIP. 

Розмір файлу не може 
перевищувати 25 Мб 

On*line редагування докуме*
нтів Word, Excel, PowerPoint 
у браузері 

Так 
Так, при перетворен*
ні файлів до власного 

формату 
On*line редагування декіль*
кома користувачами одноча*
сно 

Так Так 

Можливість вставляти текст 
через буфер обміну 

Так Так 

Можливість вставляти графі*
ку через буфер обміну 

Ні Так 

Історія змін і можливість 
повернення до попередніх 
версій документу 

Так Так 

Off*line редагування файлів 
Word, Excel, PowerPoint 

Так, при наявності 
Microsoft Office 

2010 або 365 

Ні, але можливе їх 
скачування, off*line 
редагування у інших 
програмах і синхро*

нізація 

Розпізнавання тексту (OCR) Ні Так 
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Характеристика Microsoft SkyDrive Google Drive 
Доступ через Інтернет до 
інших файлів на комп’ютері 
користувача  

Так Ні 

Наявність україномовного 
та російськомовного інтер*
фейсу і довідки 

Так Так 

Для нашого застосування цих сервісів важливішими є їх функ*
ціональність, простота і зручність у використанні. 

Що стосується функціональності, то перш за все відзначимо, 
що, на відміну від SkyDrive, Google Drive надає користувачеві 
кілька способів зберігання й відображення у браузері докумен*
тів Microsoft Office: 

1) документ у власному форматі Microsoft Office, до якого від*
критий спільний доступ; 

2) документ конвертований у формат Google Drive, до якого 
відкритий спільний доступ; 

3) документ у форматі Google Drive опублікований в Інтернеті. 
У Windows документи SkyDrive і перші два варіанти докумен*

тів Google Drive відображаються з фіксованою кількістю симво*
лів у рядку так, як вони виглядали б надрукованими на аркуші 
А4 чи іншого заданого користувачем формату. Таке зображення 
краще відкривати в новому вікні, бо його не можна вставити  
у фрейм сторінки курсу аби залишити видимими засоби навігації 
Moodle 2. Перевагою третього варіанту є те, що кількість символів 
у рядку тут сама підганяється під ширину екрану чи фрейму,  
в якому відображається документ. Викладач має змогу обрати той 
чи інший варіант залежно від змісту документу та своїх вподо*
бань. Єдине, що треба мати на увазі, це те, що математичні фор*
мули, створені за допомогою редактора Microsoft Equation, який 
використовувався у Microsoft Office 2003 та більш ранніх версіях, 
на жаль, у формат Google Drive не конвертуються, отже другий  
і третій варіант для документів з такими формулами не придатний. 

Щодо простоти і зручності у використанні, то про Google 
Drive можна сказати, що він надає користувачеві достатній мі*
німум функціональних можливостей для створення якісних на*
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вчальних ресурсів. SkyDrive має набагато більше можливостей, 
бо дозволяє редагувати документи не тільки у браузері за допо*
могою Microsoft Office Web Apps [5], а й за допомогою Microsoft 
Office 2010 чи 365. Але чи є це перевагою? Чи не ускладнює це 
роботу пересічному користувачеві, бо кожну потрібну йому функ*
цію доводиться розшукувати серед великої кількості непотрібних? 

Проілюструємо це на простому прикладі додавання картинки  
у текстовий документ, що редагується у браузері. Перш за все від*
значимо, що в Google Drive, на відміну від SkyDrive, це можна 
робити через буфер обміну, що набагато пришвидшує роботу. 

У Google Drive є тільки два способи розміщення картинки  
в тексті: вона може бути розташована як таких самих розмірів 
буква, або так, щоб текст її обтікав. Для звичайних документів 
цього цілком достатньо. 

А от у Microsoft Office Web Apps (SkyDrive) можливості зада*
ти обтікання картинки текстом (як це не дивно) нема. Проте її 
можна взяти в різні рамки: прямокутні, овальні, з тінню чи без 
тощо. Щоправда там є кнопка «Відкрити у програмі Word». 
Якщо її натиснути, то за певний час файл документа буде заван*
тажено зі SkyDrive і відкрито на комп’ютері користувача в про*
грамі Microsoft Word 2010 (звісно, якщо вона на ньому встанов*
лена). Ця програма має дуже багато налаштувань, щодо того, як 
картинку вставити в текст: це прив’язка її положення до тексту 
чи сторінки, її розміщення у прошарку над чи під текстом тощо. 
Є там і 9 способів обтікання картинки текстом. Скориставшись 
одним із них і натиснувши кнопку «Зберегти», змінений файл 
буде завантажено назад у SkyDrive. 

Отже, в цьому випадку сервіс Google Drive має переваги, од*
нак ми не робитимемо з цього далекосяжних узагальнень, а за*
пропонуємо читачам, скориставшись даним оглядом, самим об*
рати собі сервіс, який відповідає їх потребам і вподобанням. 

На завершення відзначимо, що для полегшення роботи з роз*
глянутими хмарними сервісами у всіх сучасних операційних 
системах створені спеціальні застосунки, що забезпечують пос*
тійну синхронізацію файлів у хмарі з файлами у спеціальній па*
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пці на локальному комп’ютері. Тому для завантаження файлів у 
хмару достатньо просто скопіювати їх у цю папку. Це можна 
зробити за допомогою будь*якого файлового менеджера або 
програми, де, обираючи місце збереження файлу, можна вказа*
ти папку SkyDrive чи Google Drive. У результаті на будь*якому 
комп’ютері, планшеті чи смартфоні, де встановлені ці застосунки, 
будуть доступні останні копії файлів, що зберігаються в хмарі, 
навіть коли з’єднання з Інтернетом відсутнє. Це дозволяє пере*
глядати і редагувати файли Microsoft Office та інші в режимі off*line. 

Що стосується файлів у власному форматі Google Drive, які 
можна бачити в папці Google Drive, то вони по суті є лише яр*
ликами, отже без з’єднання з Інтернетом їх ні переглядати, ні 
редагувати не можна. Але для роботи off*line з файлами у влас*
ному форматі Google Drive є спеціальний плагін до браузера 
Google Chrome. Він створює локальні копії файлів, що дозволяє 
переглядати електронні таблиці, а також редагувати та створю*
вати нові текстові документи, видаляти, копіювати, переносити 
перейменовувати файли тощо в режимі off*line. 

Як тільки з’єднання з Інтернетом поновлюється, ці застосу*
нки відновлюють синхронізацію локальних файлів з файлами  
у хмарі, автоматично замінюючи всі застарілі файли оновленими. 

Висновки. Отже, використання розглянутих вище технологій 
значно полегшує створення електронних навчальних ресурсів для 
систем дистанційного навчання. Для цього достатньо розмісти*
ти їх файли у хмарі, відкрити до них спільний доступ та зробити 
на них гіперпосилання на сайтах цих систем. Після цього ви*
кладач може просто редагувати файли на своєму комп’ютері 
так, як він давно звик це робити, а внесені ним зміни відразу 
відображатимуться на всіх сайтах, де ці файли використовуються. 

Перевагою цих технологій є і те, що вони: 
– дозволяють використовувати дуже прості і дешеві технічні 

засоби (нетбуки, планшети, смартфони тощо); 
– дають змогу відмовитись від платного програмного забез*

печення; 
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– економлять пам’ять і зменшують навантаження на сервери 
сайтів Moodle завдяки зберіганню файлів у хмарі; 

– позбавляють від дублювання при використанні однакових 
документів у різних курсах і на різних сайтах; 

– надають зручні засоби для спільної роботи з документами; 
– полегшують інтеграцію з іншими хмарними сервісами. 
 
В статье рассматриваются новые технологии создания элек!

тронных учебных ресурсов для систем дистанционного обучения, 
основанные на использовании облачных Интернет!сервисов. 

 
Ключевые слова: инклюзивное образование, дистанционное 

обучение, электронные учебные ресурсы, облачные вычисле*
ния, SkyDrive, Google Drive, Moodle. 

 
The article discusses the new technology of electronic educational 

resources creation for distance learning systems based on the use of 
cloud Internet services. Big role in modern education development, in 
particular inclusive education concept development, is played by Infor-
mation and communications technology technologies. Unconditional 
time demand is mass introduction of these technologies to institution 
education practice, which requires involving of large amount of teach-
ers. Many of them are good experts in their subjects, but do not master 
ICT at required level and do not have any experience teaching online. 
Especially that can be said about teachers of advanced age. 

Solution for this problem requires, from one side, increase of teach-
ers’ qualification of using ICT, from the other side, usage of those ICT, 
that can not only be modern and effective (i.e. suitable for usage on the 
following technical devices: computers, tablets, smartphones, etc), but 
also as simple as possible in usage, both for mentioned teachers and for 
people with special demands. 

Practice shows that most of learning materials, stored by our teach-
ers, now exists in the form of Microsoft Office documents. Because of 
that the following problem occurs: how can one use these materials while 
creating electronic educational resources in the easiest and cheapest way? 
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The article describes that the best way to solve this problem is to use 
cloud Internet services, for example SkyDrive, Google Drive; their 
characteristics are given, including those which relate to their function-
ality, usage ease and comfort. Technologies of their usage are shown, 
together with Moodle education control system. The advantages of these 
technologies are: they allow usage of simple and cheap technical de-
vices (netbooks, tablets, smartphones, etc); they allow to get rid of paid 
software; they save memory and reduce traffic to Moodle servers be-
cause files are stored in the cloud; remove duplication while using same 
documents in different courses; provide convenient methods of collec-
tive work with documents; simplify integration with other cloud services. 

 
Key words: inclusive education, distance learning, electronic learn-

ing resources, cloud computing, SkyDrive, Google Drive, Moodle. 
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
ДО ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
У статті представлено короткий аналіз проблеми залучення дітей 

та молоді з особливими потребами до позашкільної освіти; наве�
дено актуальні моделі та приклади практичної реалізації задач. 

 
Ключові слова: діти та молодь з особливими потребами, соці�

альна педагогіка, соціалізація, позашкільні навчальні заклади. 
 
На сучасному етапі суспільного розвитку необхідно конста�

тувати зміну ставлення громадськості до людей з особливими 
потребами, що зумовило зміну старої парадигми «повноцінна 
більшість — неповноцінна меншість» на нову — «єдине суспіль�
ство, що включає людей з різними потребами» [7, c. 201]. У такому 
контексті важливо акцентувати на впровадженні інклюзивної мо�
делі освіти в Україні, що зумовлює створення нормативної бази, 
дотримання відповідних організаційних та соціально�педагогіч�
них умов щодо забезпечення рівних прав здобуття освіти дітьми 
з особливими потребами. 

_______________ 
© О. В. Литовченко 
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Вирішення задач щодо створення сприятливих соціокультур�
них, соціально�педагогічних умов для соціальної інтеграції дітей 
та молоді з особливими потребами є одним з актуальних аспек�
тів соціально педагогічної науки і практики. У сучасних дослід�
женнях наголошується на значенні соціально�педагогічної діяль�
ності, як такої, що здійснюється з метою оптимізації виховних 
можливостей соціальних інститутів, активного залучення дітей 
та молоді до соціально�виховного середовища (Ж. В. Петрочко) 
[6, с. 8]. 

У вирішенні зазначених задач беруть участь різні освітні ланки, 
зокрема позашкільна освіта, що завдяки власним специфічним 
характеристикам є не лише ефективним інститутом соціалізації 
дітей та молоді, який володіє суттєвим соціально�педагогічним 
потенціалом, але також однією з найбільш мобільних ланок  
у загальній системі освіти України. Відповідно позашкільні на�
вчальні заклади реалізують актуальні, такі що відповідають сучас�
ним соціально�освітнім тенденціям, напрями роботи з дітьми та 
молоддю, зокрема з дітьми, що мають психофізичні порушення. 

В Україні діє широка мережа позашкільних навчальних за�
кладів різних типів та форм власності. За даними Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України станом на 1 січня 2011 р.  
у системі освіти діяли 1496 державних та комунальних позашкіль�
них навчальних закладів та 638 дитячо�юнацьких спортивних шкіл. 
Ці заклади відвідують понад 1,5 млн дітей, що складає близько 
37,5% від загальної кількості дітей шкільного віку. Значну увагу 
колективи позашкільних навчальних закладів надають роботі  
з дітьми соціально незахищених категорій; до навчально�вихов�
ної, організаційно�масової діяльності залучаються діти «групи ри�
зику», діти та молодь з особливими потребами. 

Необхідно підкреслити, що категорія дітей з особливими по�
требами в першу чергу перебуває у полі уваги спеціальної педаго�
гіки. Утім, об’єктом наукової спрямованості спеціальної педаго�
гіки є насамперед спеціальна освіта людей з особливими освіт�
німи потребами як соціокультурний, педагогічний феномен. 
Водночас, для соціально�педагогічної науки і практики важливими 
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є проблеми соціалізації, соціальної реабілітації та інтеграції в 
суспільство дітей та молоді з особливими потребами (О. В. Без�
палько, Р. Х. Вайнола, І. Д. Звєрєва, А. Й. Капська, М. П. Лу�
кашевич тощо). 

Сучасний стан освіти дітей з особливими потребами в Укра�
їні, теоретичні і технологічні основи реалізації інклюзивної мо�
делі освіти представлено в українських та зарубіжних наукових 
працях із спеціальної педагогіки (В. В. Засенко, А. А. Колу�
паєва, а також Л. І. Аксенова, Т. Г. Богданова, О. Л. Гончарова, 
М. М. Малофєєв, Н. М. Назарова та ін.), у яких наголошується 
на тому, що одним із пріоритетних напрямів державної політи�
ки у галузі освіти є сприяння у реалізації прав на рівний доступ 
до якісної освіти, розвиток особистих інтелектуальних і профе�
сійних можливостей особам з особливостями психофізичного 
розвитку [5, с. 6]. 

У теорії і практиці соціальної роботи, соціально�педагогічній 
науці та практиці розробляють теоретико�методичні та техно�
логічні аспекти соціально�педагогічної роботи з дітьми та мо�
лоддю такої категорії, технології соціальної реабілітації сім’ї ди�
тини з психофізичними порушеннями (І. Д. Звєрєва, О. В. Без�
палько, Р. Х. Вайнола, З. Г. Зайцева, А. Й. Капська, Р. І. Корот�
кова, О. А. Кузьменко, М. П. Лукашевич, Ж. В. Петрочко та ін.); 
розглядають соціальну роботу з людьми з інвалідністю, наголо�
шуючи на медичній реабілітації, соціально�побутовій адаптації, 
трудовій орієнтації молоді (І. Д. Звєрєва, М. П. Лукашевич та 
ін.) тощо. 

Соціально�педагогічні основи навчально�виховного процесу 
як чинника соціального становлення особистості представлено 
у психолого�педагогічних працях А. С. Макаренка, В. О. Сухо�
млинського, С. Т. Шацького та ін. Соціально�педагогічний по�
тенціал освітніх інститутів, зокрема позашкільних навчальних 
закладів у цьому контексті представлено у дослідженнях А. В. Зо�
лотарьової, Б. В. Купріянова, Г. П. Пустовіта, Т. І. Сущенко та ін. 

Актуальність заявленого в назві аспекту зумовило мету 
статті — короткий аналіз сучасних моделей залучення дітей та 
молоді з особливими потребами до позашкільної освіти як сут�
тєвого чинника їх соціалізації. 
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Насамперед, необхідно зазначити, що неформальна освіта1 
деяких країн Західної Європи розвивається в рамках так званої 
«концепції піклування», за якої значна увага і фінансова допомога  
з боку національного і місцевого уряду, орієнтована на потреби 
молоді, спрямовується дітям і молодим людям з особливими 
потребами (Рене Кларийс) [2]. 

В Україні позашкільна освіта орієнтована на створення освіт�
ніх можливостей для морального, фізичного, культурного роз�
витку та соціального становлення усіх дітей («концепція розвит�
ку» за Рене Кларийсом), ґрунтується на принципах: 

– доступності позашкільної освіти громадянам України не�
залежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та ін�
ших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак; 

– добровільності вибору типів позашкільних навчальних за�
кладів, форм позашкільного навчання і видів діяльності; 

– правового і соціального захисту учнів у їх прагненні до віль�
ного, різнобічного розвитку особистості та ін. [3]. 

Законом України «Про позашкільну освіту» серед напрямів 
позашкільної освіти визначено соціально�реабілітаційний напрям, 
який забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, 
здібностей, потреб у самореалізації учнів, підготовку їх до актив�
ної професійної та громадської діяльності, організацію їхнього 
змістовного дозвілля та відпочинку. У такому контексті можливо 
говорити про залучення дітей та молоді з особливими потреба�
ми, а також інші категорії дітей, які потребують соціальної реа�
білітації та соціально�педагогічної підтримки. 

Створення сприятливих умов для здобуття додаткової освіти 
і соціалізації дітей та молоді з особливими потребами доцільно 
розглядати як один із актуальних напрямів реалізації соціально�

                                                 
1 Термін «неформальна освіта» застосовується у більшості європейських країн 

для позначення такої, що виходить за межі формальної сфери освіти і виховання 
дітей та молоді. В Україні традиційно застосовується поняття «позашкільна осві-
та», у Російській Федерації з 1991 р. — «додаткова освіта дітей». 
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педагогічного потенціалу позашкільних навчальних закладів; мож�
ливо визначити умовні моделі залучення дітей та молоді з особ�
ливими потребами до позашкільної освіти. 

Перша модель. Реалізація соціально�педагогічних задач у про�
цесі освітньої діяльності гуртків (творчих об’єднань) соціально�
реабілітаційного напряму позашкільної освіти (створення і реа�
лізація в закладі відповідних навчальних програм, проектів тощо). 

Як приклад, маємо розглядати досвід організації роботи з діть�
ми з психофізичними порушеннями Дитячого оздоровчо�еколо�
гічного центру Оболонського району м. Києва, у якому створено  
і апробовано комплексну навчальну програму «Шляхи соціалізації ді�
тей та молоді з особливими потребами» (координатор програми 
А. С. Герасімова, директор Дитячого оздоровчо�екологічного 
центру Оболонського району м. Києва). Відповідну програму 
розраховано на учнів з інвалідністю, які потребують соціально�
реабілітаційної допомоги; передбачено інтеграцію учнівської мо�
лоді з особливими потребами в звичайні гуртки позашкільного 
закладу, таким чином, в основі програми покладено принципи 
інклюзивного навчання. 

Комплексна програма складається з окремих блоків навчаль�
них програм, які можливо компанувати залежно від типу поза�
шкільного закладу та його концепції, зокрема: 

І. Оздоровчо�профілактичний блок: «Оздоровча гімнастика»; 
«Оздоровча хореографія»; «Танці на візках». 

ІІ. Мистецький блок: «Малювання та ліплення»; «Художня ви�
шивка»; «Оздоровлення музикою»; «Мистецькі бесіди»; «Чарівна 
скринька» (декоративно�ужиткове мистецтво); «Комп’ютерна гра�
фіка» (програмування для дітей з порушеннями інтелекту; пору�
шеннями опорно�рухового апарату (ДЦП); порушеннями зору). 

ІІІ. Соціально�реабілітаційний блок: «Саморозвиток та вза�
ємодопомога»; «Зроби сам» (профорієнтація); «Активна реабі�
літація інвалідів на візках». 

Гуртківці можуть випробувати себе в різних видах діяльності 
та обрати для себе напрям, який їм найбільш цікавий [4]. 
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У Центрі дитячої та юнацької творчості Солом’янського ра�
йону м. Києва реалізується соціально�творчий проект «Соціаліза�
ція дітей з особливими потребами» (автор проекту Л. М. Буланова, 
методист, керівник гуртка «Подолання» для дітей з особливими 
потребами та інтегрованого театру «Світлячок», Центр дитячої 
та юнацької творчості Солом’янського району м. Києва), одним 
із завдань якого є створення умов для творчого розвитку кожної 
дитини з особливими потребами — вихованців гуртка «Подо�
лання» (соціально�реабілітаційний напрям) [1]. 

Основними завданнями проекту є наступні: 
– підвищити самооцінку дитини з особливими потребами; 
– формувати активну життєву позицію, впевненість у своїх 

силах; 
– розвивати самостійність та життєтворчість; 
– передбачити можливість актуалізації психічних резервних 

можливостей; формування на їх основі адекватної поведінки за 
рахунок творчої діяльності; 

– створити умови для творчого розвитку кожної дитини  
з особливими потребами гуртка «Подолання» протягом навчаль�
ного року, надати можливість реалізувати свої творчі досягнен�
ня на сцені інтегрованого театру «Світлячок» у виставі�казці 
наприкінці навчального року. 

Цільовою групою проекту є група дітей з особливими потре�
бами різного віку, з різними рівнем розвитку, з різними розу�
мовими або фізичними недоліками; члени родини: батьки, ба�
бусі, брати і сестри. 

Зміст проекту передбачає наступні напрями: 
– систематичне проведення індивідуальних та групових розви�

ваючих та корегуючих занять з дітьми з особливими потребами; 
– проведення цілісної сімейної терапії — надання необхідної 

допомоги в гармонізації родинних відносин, у подоланні сі�
мейних проблем та рішенні внутрішньо сімейних конфліктів, 
проведення сімейних консультацій [1]. 

Друга модель. Співробітництво позашкільного навчального 
закладу з установами для дітей з особливими потребами: спеці�
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альними навчальними закладами (дошкільні, загальноосвітні за�
клади, навчально�виховні комплекси), оздоровчими центрами, 
молодіжними центрами реабілітації інвалідів тощо) щодо реаліза�
ції спільних проектів, соціально�реабілітаційних програм, прове�
дення різних заходів для дітей з психофізичними порушеннями. 

За такої моделі організаторами/учасниками зазначених захо�
дів можуть виступати педагогічні працівники (керівники гурт�
ків, соціальні педагоги, психологи, педагоги�організатори), учні 
позашкільного навчального закладу (гуртківці, учасники орга�
нів учнівського самоврядування, волонтери тощо). 

Наприклад, широко відомий в Україні досвід Білоцерківсь�
кого оздоровчого центру «Шанс» Київської області щодо реабі�
літації дітей з особливими потребами, та його успішна співпраця  
з Комунальним закладом Київської обласної ради «Центр твор�
чості дітей та юнацтва Київщини» з реалізації цільового проек�
ту «Кроки до успіху» для дітей з особливими потребами, зокрема, 
хворих на ДЦП. У межах проекту діє клуб «Кроки до успіху», 
працівники якого у співпраці з сім’єю дитини з особливими по�
требами працюють над вирішенням наступних задач: 

– визначення стану розвитку дитини; надання психолого�
педагогічних діагностичних послуг; 

– забезпечення комплексу реабілітаційних програм; 
– впровадження консультативної допомоги для батьків; 
– проведення за потреби юридичних консультацій; 
– інформаційне забезпечення громади щодо проблем соці�

альної адаптації дітей з особливими потребами; 
– налагоджування взаємозв’язків із органами державної вла�

ди та громадськими організаціями. 
Прикладів реалізації позашкільними навчальними заклада�

ми у партнерстві з установами для дітей з особливими потреба�
ми соціальних програм, проектів, спрямованих на соціальну 
підтримку і реабілітацію дітей та молоді цієї категорії, — значна 
кількість. Так, у Київському Палаці дітей та юнацтва реалізу�
ється соціально�розвивальна програма «Турбота», спрямована на 
надання соціально�педагогічної підтримки дітям і молоді з осо�
бливими потребами — вихованцям інтернатних закладів, паці�
єнтам клінічної лікарні № 7 м. Києва тощо. 
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Третя модель. Організація позашкільного навчального за�
кладу (реабілітаційний центр, клуб тощо), діяльність якого має 
на меті соціальну реабілітацію дітей з особливими потребами. 
У такому контексті необхідно зазначити про те, що поліварі�
ативність, відсутність чіткої регламентації у сфері позашкільної 
освіти створюють підстави для вирішення соціально�педагогіч�
них задач у межах зазначеної моделі. Наприклад, за активної 
участі соціальних педагогів, педагогів додаткової освіти в м. Са�
марі Російської Федерації у 1998 р. було відкрито реабілітаційний 
центр позашкільної освіти «Творчість», у якому навчання дітей  
з інвалідністю у системі додаткової освіти проводиться у колек�
тиві здорових вихованців. 

Отже, результати теоретичного аналізу та даних дослідження 
педагогічної практики дозволяють узагальнити наступне: 

– на сучасному етапі суспільного розвитку відбулися зміни 
ставлення громадськості до людей з особливими потребами; ак�
туальним є створення найбільш сприятливих умов для здобуття 
освіти та інтеграції в суспільство людей з психофізичними по�
рушеннями; 

– для соціально�педагогічної науки і практики важливими  
є проблеми соціалізації, соціальної реабілітації та інтеграції в су�
спільство дітей та молоді з особливими потребами; 

– позашкільні навчальні заклади виконують власну роль у ви�
рішенні проблеми освіти та соціалізації дітей з особливими по�
требами, реалізують відповідний напрям соціально�педагогічної 
діяльності, що, по�перше, обумовлено організаційно�педагогіч�
ними, соціально�педагогічними їх характеристиками; по�друге, 
пов’язано із сучасною загальною соціокультурною, освітньою 
тенденцією, яка полягає у орієнтації на альтернативність освіти 
(створення освітніх можливостей для дітей, які відрізняються 
від умовної «норми» — дітей з особливими освітніми потребами, 
обдарованих дітей). На сучасному етапі можливо розглядати 
кілька варіативних моделей залучення дітей та молоді з особли�
вими потребами до позашкільної освіти. 
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Матеріали статті не вичерпують проблеми повною мірою, 
дослідження та подальшого узагальнення потребують теоретичні 
та технологічні аспекти вирішення соціально�педагогічних за�
дач позашкільними навчальними закладами. 

 
В статье представлен краткий анализ проблемы вовлечения 

детей и молодежи с особыми потребностями во внешкольное обра�
зование; приводятся актуальные модели и примеры практической 
реализации задач. 

 
Ключевые слова: дети и молодежь с особыми потребностя�

ми, социальная педагогика, социализация, внешкольные учеб�
ные учреждения. 

 
This paper presents a brief analysis of the involvement of children 

and young people with special needs to after-school education. 
It emphasizes that creation of enabling socio-cultural, social and 

educational conditions for social integration of children and youth with 
special needs is one of the important aspects of social pedagogy. 

In addressing these problems an important role is played by after-
school education, which is an institution of socialization of children and 
young people with great social and educational potential. Ukraine has 
an extensive network of after-school education (1500 educational 
institutions and 638 youth sports schools), where more than 1.5 million 
children are taught. These institutions pay considerable attention to 
working with socially disadvantaged children, to educational, organi-
zational and mass activity involving children «at risk», children and 
young people with special needs. 

The article outlines the conventional model involving children and 
young people with special needs to adult education: engaging children 
to learn in creative associations; cooperation with extracurricular school 
institutions for children with disabilities, joint activities, projects, pro-
grams; organization of special educational institution (rehabilitation 
center, club). 

The article gives examples of practical implementation problems. The 
article does not cover the problem fully. This is a survey of theoretical 
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and technological aspects of resolving social and educational problems 
after-school educational institutions. 

 
Keywords: children and youth with special needs, social pedagogy, 

socialization, after�school educational institutions. 
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ПОНЯТТЯ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З ВАДАМИ РОЗВИТКУ 
 
В статті розкриваються питання оптимізації навчальної діяль�

ності дітей з вадами розвитку, важливим компонентом якої слу�
гують формування пізнавального інтересу, виховання емоційно по�
зитивного та усвідомленого відношення до навчання. Окрім цього 
оптимізація процесу навчання пов’язана з розвитком творчої діяль�
ності вчителя, що вимагає часу, напруги та зусиль. 

 
Ключові слова: навчальна діяльність, оптимізація навчальної 

діяльності, діти з вадами психофізичного розвитку. 
 
Поняття «оптимізації» навчання було введено Ю. К. Бабан�

ським (1983), який засобом оптимізації називає таку взаємопо�
в’язану діяльність вчителя та учнів, що наперед орієнтована на 
одержання максимально можливої в даній ситуації ефективнос�
ті навчання при дотриманні встановлених гігієною нормативів 
витрат часу, тобто без перевантаження учнів та вчителів. Опти�
мізація навчання школярів, як зазначає Ю. К. Бабанський — це 
проблема часу. 

Цілісний процес оптимізації процесу навчання складається  
з сукупності способів вибору оптимального варіанту кожного з його 
основних елементів задач, змісту, активних та пасивних методів, 
залежно від ступеню залучення учнів в навчальну діяльність, за�
собів, форм тощо [1]. 

Діяльність вчителя за своєю суттю завжди пов’язана із творчим 
пошуком найкращих варіантів навчання та виховання школя�
рів, із створенням оптимальних умов для успішного вирішення  
      _____________ 
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актуальних навчально�виховних задач. І оптимізація є одним  
з важливих принципів наукової організації праці. Без оволодіння 
вміннями оптимізувати сам навчальний процес вчителі будуть 
обмежуватися лише зовнішніми ознаками наукової організації 
педагогічної роботи — покращувати розташування приладів, засто�
совувати технічні засоби, удосконалювати дидактичні матеріа�
ли, але не будуть торкатися самої серцевини — вибору та здійс�
нення найкращого для даних умов варіанту процесу навчання. 

Для підвищення якості навчання важливим компонентом ви�
ступає формування пізнавального інтересу. Ю. К. Бабанський 
вважає, що для забезпечення успішності в навчальній діяльності 
потрібно створення матеріальних умов, до яких відносять і осна�
щення уроку, і обстановку у гарно обладнаних кабінетах, і від�
сутність поспіху водночас зі щільністю уроку, практична сторо�
на діяльності, яка взаємодіє з теорією. 

До числа основних засобів діяльності вчителя, які одночасно 
призводять до підвищення ефективності виховання, навчання та 
попереджають перевищення норми затрат часу та зусиль педа�
гогів, на думку Ю. К. Бабанського відносяться: 

– комплексний підхід до підбору та вирішення задач навчання, 
до побудови його змісту, методів, засобів та форм діяльності; 

– конкретизація задач, змісту, методів, засобів, форм діяль�
ності учителя з урахуванням тих умов і можливостей, які наявні; 

– виділення головного, суттєвого при плануванні задач, змісту, 
форм та методів діяльності; 

– порівняльна оцінка різних варіантів методів, засобів, форм 
навчання з метою вибору найкращого з них по відповідних кри�
теріях; 

– диференційований підхід до вибору задач, змісту, методів, 
форм навчання з урахуванням особливостей окремих груп учнів; 

– створення необхідних умов для навчання; 
– оперативне коригування навчання з урахуванням зміни умов 

та можливостей; 
– орієнтація на економію часу, зусиль та засобів в процесі 

навчання [1]. 
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Особливого значення така програма набуває для учнів молод�
ших класів, оскільки зміни виду діяльності з ігрової форми  
у дитячому дошкільному віці на навчальну діяльність у почат�
ковій школі на початку навчання вважаються дійсно стресови�
ми для дитини. Зрозуміло, що необхідним для молодших шко�
лярів є поєднання зовнішніх та внутрішніх умов, які включають 
в себе реальні психофізіологічні можливості учнів та потенціал 
в області навчальної діяльності. 

У зв’язку з цим Ю. К. Бабанський пропонує приблизну про�
граму навчання для учнів I–III класів:  

1. Участь в роботі групи. 
2. Інтерес до навчання. 
3. Старанність. 
4. Навички роботи з книгою, темп читання та письма. 
5. Стан здоров’я, працездатність. 
6. Засвоєння навчального матеріалу. 
7. Виховний вплив сім’ї та однолітків [1; 3]. 
Така програма відображає цілісність всіх основних елементів 

процесу засвоєння і разом з тим є доступною для застосування 
в умовах масової школи. 

Усвідомлене відношення до навчання є ще однією ланкою 
процесу оптимізації. Таке відношення формується завдяки зу�
силлям вчителя, який розкриває значення навчання, залучаючи 
на свої уроки сучасний цікавий матеріал, роз’яснюючи мету, 
задачі та зміст навчального матеріалу, що сприяє закріпленню 
поважного відношення до науки і бажанням пізнавати нове. 
Особливо це стосується молодших школярів, які вступають у 
шкільне життя не маючи основ і мотивації до навчальної діяль�
ності. А відтак формування пізнавальних інтересів в даної кате�
горії учнів — це найважливіше завдання на думку П. С. Лейбен�
груба [5]. 

Кожен школяр володіє лише йому присутніми особливостями 
пізнавальної діяльності, характеру, емоцій та поведінки. Усе це 
вимагає диференційованого підходу під час навчальної діяльно�
сті, тому рядом авторів пізнавальна активність визначається як 
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«качество деятельности ученика, которое проявляется в его от�
ношении к содержанию и процессу учения, в стремлении к эф�
фективному овладению знаниями и способами деятельности за 
оптимальное время, в мобилизации нравственно�волевых уси�
лий на достижение учебно�воспитательной цели…» [5]. 

Важливу роль у підвищенні якості навчання відіграє вихован�
ня емоційно�позитивного відношення до навчання. Лише по�
зитивні емоції, які створюються вчителем та колективом визна�
чають позитивний результат навчальної діяльності. Важливою 
ланкою в ланцюгу успіху є процес його досягнення. Важке, але 
переможне, робить роботу цікавою та радісною, і призводить до 
позитивного результату, непереможне лише спричиняє негатив�
ні емоції Л. С. Виготський вважав, що лише ті досягнення, які 
орієнтовані не на пройдений етап розвитку дитини, а на той, що 
попереду, можуть його по справжньому тішити [2]. 

Як зазначав І. Г. Єременко, «урок є основною формою корек�
ційно�виховного спрямування, тому для підвищення якості на�
вчання, для оптимізації даного процесу необхідно використати 
всі складові дидактичних прийомів. Можна використати задачі 
(проблемні, бібліографічні, літературні), відеоматеріали, диспути, 
семінари, рольові ігри, екскурсії, роботу з картами. Усі ці ком�
поненти будуть сприяти активізації пізнавальної діяльності, роз�
витку пам’яті та уваги, а розвиваючий та виховуючий ефект за�
безпечує не будь�яка, а формуюча навчальна діяльність [3]. 

Оптимізація процесу навчання пов’язана з розвитком творчої 
діяльності вчителя, що є доволі не простим процесом, оскільки 
потребує часу, напруги та зусиль. Це справа всієї спільноти школи. 
Ю. К. Бабанський зауважував, що об’єднання зусиль педагогів 
та психологів буде сприяти розробці оптимальних шляхів під�
вищення ефективності та якості навчання в сучасній школі, не�
обхідно розвивати у початковій школі творчий тип мислення, 
який ширше розкриває об’єктивну дійсність, але цього недостатньо, 
оскільки відсутня система завдань, спрямованих на накопичення 
знань в учбовому процесі. При правильній організації діяльнос�
ті дітей нормалізується їх мислительна активність та удоскона�
люються мислительні операції. Це сприяє реалізації потенційних 
можливостей дітей та підвищує ефективність навчання. 
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Оптимізація навчання робить актуальною проблему співвід�
ношення нормативу та творчості в педагогічній діяльності, за�
значає Ю. К. Бабанський, представляючи її творчим актом  
і створюючи тим самим можливості для розвитку [1]. 

Молодший шкільний вік відрізняється від усіх інших періо�
дів розвитку дитини становленням психофізіологічних процесів  
і тому є надто важливим у навчальній діяльності дітей з нормаль�
ним психофізичним розвитком. Особливої уваги набуває дане 
питання в дітей з вадами психофізичного розвитку, які у силу 
своєї фізичної або психічної вади не можуть опанувати навчаль�
ний матеріал, який їм пропонується, а відтак вимагають додат�
кових зусиль з боку вчителя, вихователя, родини. 

Оптимізація пізнавальної діяльності передбачає комплексний 
вплив на мотиваційно�потребову, емоційно�вольову та когнітив�
ну сфери особистості школяра з метою розвитку пізнавального 
інтересу, довільності та навчання навичкам операцій мислення. 
Підвищенню пізнавальної активності сприяє організація навчаль�
ного співробітництва, але навчання є малоефективним, на дум�
ку І. Я. Лернер, якщо обмежується лише функцією передачі ма�
ксимуму інформації [6]. 

Оптимізація пізнавальної діяльності реалізується за рахунок 
активізації роботи учнів під час виконання ними навчальних 
завдань, тому пізнавальна активність — це діяльнісний стан уч�
ня, який характеризується прагненням до навчання, розумовим 
напруженням та проявами вольових зусиль в процесі оволодін�
ня знаннями і з одного боку є формою самоорганізації та само�
реалізації учнів, з другого — результатом зусиль педагога в орга�
нізації навчальної діяльності та становленні їх в якості суб’єктів. 

Активізація пізнавальної діяльності повинна передбачати спів�
ставлення різних точок зору, альтернативних поглядів на факти 
та необхідність формування критичного мислення. Активізація 
пізнавальної діяльності здійснюється завдяки наявності методич�
них засобів (робочі зошити, розробки педагогів�практиків), струк�
турування занять тощо. 

Проект активізації пізнавальної діяльності являє собою суб’єкт�
об’єктну взаємодію педагога та учня, комплексно впливаючу на 
мотиваційно�потребову, емоційно�вольову та когнітивну сфери 
особистості школяра [6]. 
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О. М. Касьянова розглядає основу оптимізації навчання че�
рез взаємодію вчителя з учнем через узгодження в навчальному 
процесі зовнішніх вимог, власних потреб учня і реальних обста�
вин з метою досягнення заданих параметрів розвитку. На думку 
О. М. Касьянової, основними засобами оптимізації, які застосо�
вуються як в процесі побудови методичної роботи, так і в про�
цесі її реалізації, є: 

а) демократизація управління школою, яка сприяє створен�
ню необхідних для всебічного розвитку особистості; реалізації її 
творчого потенціалу; підвищення самостійності та відповідаль�
ності; рівня компетенції всіх членів шкільного колективу; 

б) системний підхід, який дає можливість розглядати профе�
сійно�педагогічну діяльність учителя та методичну роботу в не�
розривній єдності, взаємозумовленості, взаємного впливу; 

в) диференціація та індивідуалізація, що передбачають ши�
рокі можливості для професійного та творчого розвитку; 

г) активність та зацікавленість педагогів передбачають усві�
домлення ними потреб у підвищенні рівня аналітичної культу�
ри, прагнення до самовдосконалення, органічне поєднання на�
вчання та самонавчання; 

д) цілеспрямування, що вимагає визначення головної мети та 
напряму внутрішньошкільної методичної роботи, в основу якої 
найдоцільніше покласти орієнтовну модель диференційованого 
підходу. 

Одним з ефективних засобів підвищення організації навчаль�
ної праці є педагогічна система формування в школярів раціо�
нальних умінь навчальної діяльності, адекватним відображенням 
якої слугує її модель, що включає цільовий, змістовний, опера�
ційний, результативний компоненти і складається з певних ета�
пів, кожен з яких націлений на досягнення граничного рівня 
сформованості умінь [4]. 

Дослідження І. Г. Єременка свідчать, що забезпечення опти�
мального рівня працездатності учнів допоміжних шкіл є однією 
з педагогічних умов для ефективності навчання. Г. М. Плешка�
нівська вказує на необхідність поєднання методів та засобів на�



Розділ ІІ Спеціальна педагогіка: методика, 

 146

вчання з оптимальною тривалістю окремих видів діяльності, їх 
послідовність, об’єм для оптимізації процесів навчання. Для під�
вищення навчальної активності чималу роль відіграє організа�
ція самостійної діяльності учнів, куди відносяться і домашні 
завдання [7]. 

Серед найбільш значущих робіт, що розкривають питання оп�
тимізації навчання, центральне місце посідають роботи Ю. К. Ба�
банського, І. Т. Огородникова, І. Г. Єременка, в яких форму�
вання раціональних умінь школярів розглядається як необхідна 
умова оптимізації навчання, як важливий проміжний етап на 
шляху до оптимально організованої навчальної діяльності. 

 
В статье раскрываются вопросы оптимизации учебной дея�

тельности детей с пороками развития. 
В целом процесс оптимизации состоит из совокупности выбора 

оптимального варианта каждого из его основных элементов: задач, 
содержания, активных и пассивных, в зависимости от степени 
вхождения в учебный процесс ученика, методов, способов и форм. 
Он требует дифференцированного подхода к учебной деятельно�
сти и осознанного отношения к учебе, что является еще одним 
звеном в процессе ее оптимизации. 

 
Ключевые слова: учебная деятельность, оптимизация учеб�

ной деятельности, дети с пороками психофизического разви�
тия. 

 
The article describes how to optimize the learning activities for chil-

dren with developmental disabilities. 
In general, the optimization process consists of a set of optimal vari-

ants of each of its elements: objectives, content, active and passive, de-
pending on the degree of occurrence in the student learning process, 
methods, techniques and forms. It requires a differentiated approach to 
learning activities. 

Conscious attitude towards learning is formed through the efforts of 
the teacher that reveals the value of training, contributing to strength-
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ening respectful attitude towards science and desire to learn new activi-
ties. This applies particularly to younger pupils, which are not formed 
the basis of motivation in learning activities. 

Important role in improving the quality of education plays upbring-
ing emotionally positive attitude towards learning. Only positive emo-
tions of teaching staff may identify positive learning activities. 

Optimizing the learning process is related to the development of the 
creative work of the teacher that takes time, stress and effort. 

In primary school the creative thinking, must be developed which 
reveals more objectively reality. As were as proper organization of 
children normalized with their thoughtful activity and improved 
thoughtful operations. 

Primary school age is different from other periods of child develop-
ment formation of physiological processes, that is why it is important in 
the study of children with normal mental and physical development. 

In children with developmental disabilities, this issue is of particular 
note because by virtue of their physical or mental disabilities, they can 
not master the academic material that is offered to them, and then re-
quireadditional effort from the teacher, counselor, family. 

Optimizing cognitive activity involves complex effect on needs moti-
vational, emotional and volitional and cognitive individual student to 
develop their interest, arbitrariness and skills training operations thinking. 

An effective means to improve the organization of academic work is 
the educational system in shaping students rational skills training ac-
tivities, which serves as a display model that includes targeted, mean-
ingful, and effective operational components and consists of certain 
phases, each of which is aimed at achieving the ultimate level of skills. 

Key words: educational activities, optimization of learning activities, 
children with disabilities mental and physical development. 
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Постановка проблеми. Соціально�економічні та політичні 
зміни, які відбуваються в Україні, гуманістичний характер сус�
пільної свідомості змінюють ставлення щодо осіб, які потребу�
ють корекції психофізичного розвитку. Одним із пріоритетних 
завдань державної політики є створення умов для їх повноцін�
ної освіти, адекватно їх стану та здоров’я зокрема. Актуальною 
проблемою розвитку сучасної системи освіти є інклюзивна осві�
та, яка передбачає спільне перебування дітей із різними пси�
хофізичними порушеннями та їх здоровими однолітками. Однак, 
як свідчить практика, у нашій державі інклюзивна освіта має 
переважно стихійний характер, тому потребує розробки науко�
во�теоретичних основ її складових, зокрема у дошкіллі, яке є її 
початковою ланкою. Адже саме у дошкільному віці закладаються 
передумови майбутньої навчальної діяльності дитини, яка ак�
тивно оволодіває культурними навичками та здібностями, від�
бувається активний розвиток її пізнавальних можливостей. Тому 
потрібні фундаментальні дослідження, які б науково обґрунту�
вали педагогічні умови, форми, методи, принципи забезпечен�
ня інклюзивної освіти у дошкіллі, які сприяють зменшенню або 
усуненню психофізичних недоліків. 

Аналіз сучасних досліджень та публікацій свідчать про те, 
що найбільш важливим та ефективним періодом для спільного 
навчання та розвитку є дошкільний вік, оскільки існує унікаль�
на можливість подолати наслідки певного сенсорного чи інте�
лектуального порушення, уникнути формування особливої по�
зиції в середовищі здорових однолітків шляхом нормалізації життя 
дитини в сім’ї і включення батьків у процес реабілітації. Зокре�
ма, у період дошкілля у дітей немає ніяких упереджень стосовно 
своїх однолітків із обмеженими можливостями (ці упередження 
вони засвоюють від дорослих). У них легко виховується став�
лення до фізичних та психічних недоліків, так само як і до інди�
відуальних особливостей інших людей (колір очей, волосся, тембр 
голосу тощо). Крім того, за певних умов розвиток дітей дошкіль�
ного віку, які потребують корекції психофізичного розвитку, мо�
же вирівнюватися або наближатися до рівня розвитку здорових 
однолітків, і в рамках існуючих освітніх систем можна керувати 
цим процесом. 
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Останнім часом зростає кількість досліджень, у яких дошкіль�
ний етап дитинства розглядається в контексті проблеми рефор�
мування системи дошкільної освіти в умовах інклюзії (М. М. Ма�
лофєєв, О. В. Самсонова, Т. О. Соловйова, С. М. Сорокоумова, 
Н. Д. Шматко та ін.). Розвиваючи ідеї Л. С. Виготського про пер�
винні та вторинні відхилення у розвитку, ці вчені обґрунтували 
думку про необхідність використання сенситивних періодів  
у становленні вищих психічних функцій. Зокрема, російськими 
ученими (Є. Л. Гончаровою, О. І. Кукушкіною, М. М. Малофєєвим, 
О. С. Нікольською, Т. В. Пелимською, Л. І. Солнцевою, Є. А. Стре�
белєвою, Н. Д. Шматко та ін.) розроблено та експериментально 
апробовано комплексні програми ранньої психолого�педагогіч�
ної корекції відхилень у розвитку та на цій основі ранній інклю�
зії дитини у соціальне та загальноосвітнє середовище. А у дослід�
женнях Є. М. Калініної стверджується, що у дошкільному віці із 
порушеннями психофізичного розвитку інклюзивна освіта сприяє 
нормалізації життєвого циклу та освіти відповідно до індивідуа�
льних можливостей та освітніх потреб, впевненості в собі та 
майбутньому, можливості разом зі своїми здоровими одноліт�
ками змінювати суспільну думку, а також виховання толерант�
ності у батьків та дітей щодо спільного навчання з інвалідами 
[6, с. 125]. Крім того, включення вихованців у загальноосвітнє 
середовище у дошкільному віці сприяє вихованню покоління зі 
справжнім гуманним ставленням до інших людей, у тому числі із 
психофізичними порушеннями. Покликання педагога полягає 
у створенні умов для розвитку кожного вихованця з урахуван�
ням його індивідуальних пізнавальних можливостей. Тому, чим 
раніше почнеться робота з дитиною, яка потребує корекції пси�
хофізичного розвитку, тим будуть вищі її шанси на адаптацію та 
соціалізацію у суспільстві. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування умов організації 
інклюзивної освіти дошкільників, які потребують корекції пси�
хофізичного розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових джерел та прак�
тичний досвід (І. В. Бєлякова, В. І. Бондар, Л. С. Вавіна, В. В. За�
сенко, Є. М. Ішмуратова, А. А. Колупаєва, М. М. Малофєєв, 
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Н. М. Назарова, М. І. Нікітіна, В. Г. Петрова, В. Постовий, Б. П. Пу�
занов, Т. В. Сак, Т. П. Свиридюк, В. М. Синьов, Л. І. Солнцева, 
Н. М. Стадненко, В. В. Тарасун, О. П. Хохліна, М. К. Шеремет, 
Л. М. Шипіцина, М. Д. Шматко та ін.) свідчать про те, що на 
сучасному етапі становлення інклюзивної освіти варто спира�
тись на існуючий досвід інтеграції у спеціальних навчально�
виховних закладах. Адже тут є відповідні фахівці, створені спе�
ціальні умови та методики, що враховують індивідуальні особ�
ливості кожної дитини. Тобто, ці заклади є своєрідним стартовим 
ресурсом для інклюзії. Зокрема, серед дошкільних навчальних 
закладів (ДНЗ) найбільш адекватними умовами для проведення 
цілеспрямованої роботи щодо інклюзивної освіти дітей з пси�
хофізичними порушеннями з урахуванням рівня їх індивідуаль�
ного розвитку є заклади комбінованого типу, що включають 
звичайні та спеціальні групи дошкільної освіти. На думку фахів�
ців, подальший розвиток інклюзивної освіти у дошкіллі може 
передбачати створення груп для дітей означеної категорії корот�
котривалого та цілодобового перебування, реабілітаційних та 
консультативних пунктів тощо. Цьому сприяють як внутрішні 
(відповідність чи наближеність рівня психофізичного розвитку 
дошкільника віковій нормі; можливість оволодіння загальноос�
вітнім стандартом у передбачені терміни; психологічна готов�
ність дитини дошкільного віку до інклюзивного навчання), 
так і зовнішні умови (раннє виявлення психофізичних порушень 
у дитини; бажання батьків навчати своїх дітей та готовність до�
помагати їм у процесі навчання; надання дитині ефективної 
кваліфікованої корекційної допомоги; створення відповідного 
адаптованого середовища). 

У науці поняття «умова» розкривається як «обстановка, у якій 
здійснюється що�небудь, обставини, за яких відбувається що�
небудь; обов’язкові передумови, що визначають, зумовлюють 
існування чого�небудь» [4, с. 870–871]. Зокрема, у філософсь�
кому розумінні умова — це «сукупність чинників, що впливають 
на кого�небудь, що�небудь, що створюють середовище, в якому 
відбувається щось» [11, с. 625]. Тобто, з філософської точки зору 
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умова є фактором, внаслідок якого виникає та існує річ. У пси�
хології умову розуміють як сукупність явищ зовнішнього та вну�
трішнього середовища, що впливають на розвиток конкретного 
психічного явища [10, с. 44]. А в педагогіці це поняття розгля�
дається як «сукупність змінних природних, соціальних, зовніш�
ніх і внутрішніх впливів, що діють на фізичний, психологічний, 
моральний розвиток людини, її поведінку, виховання, навчан�
ня, формування особистості» [9, с. 36]. 

Важливою та невід’ємною умовою успішної соціалізації та 
забезпечення повноцінної участі у житті суспільства дітей, які 
потребують корекції психофізичного розвитку, є одержання 
ними освіти. Саме дошкільна освіта є першим етапом інклюзи�
вної освіти, незважаючи на те, що включення дітей відбувається 
лише при спільних заходах (прогулянки, свята, екскурсії), але 
не в навчальному процесі. Як відомо, навчально�виховний 
процес дитячого садка передбачає як догляд та турботу про ді�
тей, так і процеси їх виховання та навчання, розвиток особисті�
сних якостей та здібностей дошкільників, корекцію їх дефіцитів 
у розвитку. Включення дітей, які потребують корекції психофі�
зичного розвитку, у загальноосвітні ДНЗ змінює, перш за все, 
установки дорослих на дітей — у кожного з них є особливі осві�
тні потреби, які до цього часу нівелювались у педагогічній 
практиці, адже керувати вихованцями однієї категорії (з норма�
тивним розвитком чи з психофізичними порушеннями) набага�
то простіше. Тому, щоб професійно вирішувати проблеми осві�
ти таких дітей, потрібно створювати однакові умови кожному  
з них, враховуючи їх індивідуальні особливості [5, с. 3]. 

Наукові дослідження І. М. Бгажнокової, П. Я. Гальперіна,  
Л. І. Шипіциної надали можливість автору визначити умови, за 
яких досягається максимально можливий розвиток дитини у про�
цесі спільного навчання, а саме: 

– ранній початок корекційної роботи; 
– сприятлива родинна обстановка й тісний взаємозв’язок 

освітнього закладу з сім’єю; 
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– використання у дитячому садку адекватних навчальних 
програм та методів, що відповідають віковому періоду та реаль�
ним можливостям вихованців, які потребують корекції психо�
фізичного розвитку. 

У зв’язку з цим, цілком очевидним є те, що необхідною та 
важливою умовою інклюзивної освіти є урахування особливих 
освітніх потреб дітей, які потребують корекції психофізичного 
розвитку, обумовлені характером та вираженістю порушень. Адже, 
як свідчить досвід, орієнтація на максимальне задоволення від�
криває таким вихованцям шлях до загальної освіти. Зокрема, 
педагогічні умови інклюзивної освіти дітей, які потребують ко�
рекції психофізичного розвитку, розроблені та реалізовані на 
практиці Н. П. Артюшенко: 

1) адаптивне освітнє середовище (подолання архітектурних 
та соціальних бар’єрів, технічне та методичне забезпечення); 

2) психолого�педагогічний супровід (індивідуальна освітня про�
грама, індивідуальні та групові корекційно�розвиваючі заняття); 

3) видозмінені методи та організаційні форми навчання (спе�
цифіка доросло�дитячої та дитячої спільної діяльності на основі 
соціальної взаємодії, застосування альтернативних методик); 

4) науково�методична підтримка вихователів (підвищення ква�
ліфікації через активні форми спільної педагогічної праці); 

5) формування інклюзивної культури в усіх учасників навча�
льно�виховного процесу шляхом проведення занять толерант�
ності, тематичних занять, залучення та психолого�педагогічна 
підтримка батьків тощо) [1, с. 18–19]. 

На думку, О. Ю. Плетньової, для дітей із особливими потре�
бами мають бути створені такі умови: 

– регламентоване нормативно�правовими документами фінан�
сове та юридичне забезпечення навчально�виховного процесу; 

– спеціально підготовлений для роботи з «особливими» ді�
тьми кадровий ресурс інклюзивного навчального закладу; 

– матеріально�технічна база для створення безбар’єрного се�
редовища (пандуси, підйомники, спеціально обладнані туалети, 
кабінети лікувальної фізкультури, психомоторної корекції, кімна�
ти для логопедичних і корекційних занять, спортивна зала тощо); 
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– адаптовані навчальні плани й програми занять, складені 
спеціалістами, педагогами; 

– необхідний роздатковий і дидактичний матеріал для занять із 
дітьми [8]. 

А вітчизняними вченими (Л. Г. Будяк, Л. М. Гречко, А. А. Ко�
лупаєва) визначено умови ефективного забезпечення інклюзив�
ної освіти дітей з особливими потребами: 

1) раннє виявлення вад розвитку та проведення корекційної 
роботи з перших місяців життя; 

2) правильне діагностування розвитку дитини та урахування 
її можливостей; 

3) психологічна готовність дитини та її батьків до спільного 
навчання зі здоровими однолітками; 

4) розробка методики включеного навчання залежно від ви�
ду дизонтогенезу; 

5) тісна співпраця з батьками, надання їм необхідного міні�
муму дефектологічних знань, психотерапевтичної та консульта�
тивної допомоги; 

6) відповідна підготовка педагогів загальноосвітніх закладів; 
7) створення спеціального освітнього середовища (необхідне 

обладнання, охоронний режим тощо); 
8) підготовка дітей із нормативним рівнем розвитку до взає�

модії з ровесниками із психофізичними порушеннями; 
9) забезпечення психолого�педагогічного супроводу інклю�

зивного навчання [2; 3; 7]. 
У цілому теоретичні та практичні аспекти інклюзивної осві�

ти у дошкільному віці ґрунтуються на міждисциплінарному 
(медико�педагогічному) і соціально�психологічному та підходах 
щодо організації життєдіяльності дітей. Тенденція у зближенні 
педагогічної та медичної допомоги виявляється у посиленні діа�
гностичної складової діяльності вихователя, його усвідомлення 
себе помічником та порадником дитини. 

Однак, практичне застосування умов ефективного забезпе�
чення інклюзивної освіти дітей з особливими потребами ви�
кликає низку проблем: 
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– яким чином вже з раннього віку забезпечити кожній дити�
ні з психофізичними порушеннями доступне та корисне інклю�
зивне середовище? 

– як поєднати у педагогічній діяльності вимоги Базової про�
грами «Я у світі» та особливості різних дітей, як повинні її за�
своїти? 

– як враховувати означені особливості при побудові індиві�
дуального плану розвитку дитини? 

– як зробити дошкільну освіту якісною з урахуванням соціа�
льної взаємодії та індивідуальних особливостей дошкільників із 
нормативним рівнем розвитку і порушеннями психофізичного 
розвитку? 

– наявність матеріально�технічного, програмно�методичного 
та кадрового забезпечення у загальноосвітніх дошкільних на�
вчальних закладах; 

– надання медико�соціальної та корекційно�розвиваючої до�
помоги таким дітям за місцем проживання; 

– забезпечення батьків необхідною консультативною підтрим�
кою, що в кінцевому результаті призведе до готовності таких 
дітей до навчання у загальноосвітній школі. 

Це пов’язано зі специфікою методик, непідготовленістю кад�
рів, відсутністю спеціалістів. Адже, крім вихователя, у навчаль�
ному процесі активну участь бере помічник (асистент) вихова�
теля, який володіє корекційно�компенсаторними технологіями. 
Він здійснює превентивне і корекційне сприяння, психологічні 
і корекційні послуги. Меншою, ніж у звичайних групах, є напов�
нюваність дітей [5, с.7]. Тому, при ухваленні рішення про роз�
гортання інклюзивної практики в дитячому садку повинні бути 
враховані наступні умови: 

1) наявність родин, які виховують дітей з психофізичними 
порушеннями, та їхня готовність віддати свою дитину у загаль�
ноосвітній дошкільний навчальний заклад; 

2) психологічна готовність керівника та педагогічного колек�
тиву ДНЗ до процесу інклюзії, що передбачає знайомство з ос�
новними цінностями, цілями та методиками організації інклю�
зивної практики; 
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3) наявність відповідних фахівців (дефектологів, психологів, 
логопедів, асистентів вихователя) або домовленості щодо пси�
холого�педагогічного супроводу дошкільників, які потребують 
корекції психофізичного розвитку, спеціалістами ПМПК; 

4) наявність спеціальних умов навчання та виховання дітей 
означеної категорії, у тому числі й створення безбар’єрного се�
редовища; 

5) можливості підвищення кваліфікації педагогів [5, с. 8].  
Таким чином, на основі аналізу науково�теоретичних дослі�

джень та практичного досвіду нами визначено наступні умови 
інклюзивної освіти дітей дошкільного віку, які потребують корек�
ції психофізичного розвитку: 

1) створення в дитячому садку адаптованого інклюзивного 
середовища, що забезпечує повноцінне включення та особистіс�
ну самореалізацію дошкільників, які потребують корекції пси�
хофізичного розвитку; 

2) усвідомлення дотримання цілей навчання та виховання ви�
хованців, які потребують корекції психофізичного розвитку, шля�
хом реалізації доступності дошкільної освіти через інтеграцію 
дітей, які не відвідують дитячий садок, та їхніх батьків в освітнє 
середовище ДНЗ; 

3) наявність відповідного кадрового забезпечення інклюзивної 
освіти (педагог�психолог, вихователь�логопед, музичний керів�
ник, вихователь, інструктор з ЛФК, лікар, медсестра�масажист) 
з систематичним підвищенням кваліфікації; 

4) організація служби психолого�медико�педагогічного су�
проводу дошкільників, які потребують корекції психофізичного 
розвитку (її діяльність спрямована не лише на вивчення причин 
виникнення психофізичних порушень, але визначення індивіду�
ального освітнього маршруту дитини, а також організацію ко�
рекційної роботи з дітьми через спільну діяльність фахівців та 
вихователів); 

5) моніторинг результатів інклюзивної освіти, який передбачає 
динамічну оцінку розвитку та навчання дошкільників із психо�
фізичними порушеннями; 
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6) матеріально�технічне обладнання процесу інклюзивного 
навчання — для забезпечення можливостей безперешкодного 
доступу дітей із психофізичними порушеннями до загальноос�
вітніх закладів (наявність пандусів; спеціально обладнаних на�
вчальних місць, навчально�реабілітаційне та медичне обладнан�
ня тощо); 

7) реалізація індивідуального та диференційованого підходів 
у навчанні дошкільників із різним рівнем розвитку (полягає у то�
му, що навчальні завдання виконуються всіма дошкільниками, 
але ступінь їх складності, способи дій та міри допомоги різні по 
відношенню до дітей з психофізичними порушеннями); 

8) робота з батьками (соціально�педагогічне консультування, 
індивідуальні бесіди, рейдові відвідування умов проживання, малі 
педагогічні наради тощо); 

9) взаємодія з громадськими організаціями; 
10) організація спільних заходів для дітей із нормативним рів�

нем розвитку та їхніх однолітків, які потребують корекції пси�
хофізичного розвитку, з метою їх активного включення у життя 
дитячого колективу ДНЗ через дозвіллєву (прогулянки, спортивні 
змагання, гуртки), художню (виступи, виставки, творчі конкурси 
тощо), громадську (виготовлення подарунків, сувенірів тощо), 
трудову діяльність (озеленення та благоустрій території дитячо�
го садка тощо); 

11) рівень готовності дошкільників із психофізичними пору�
шеннями до школи. 

Висновки. Отже, аналіз відповідних публікацій досліджень по�
казав, що інклюзивна освіта – це спеціально організована взає�
модія педагогів з дітьми із психофізичними вадами та норматив�
ним рівнем розвитку (Н. В. Борисова, М. Кінг�Сірс, І. І. Лошакова, 
М. М. Малофеєв, Л. М. Шипіцина, Є. Р. Ярська�Смірнова), яка 
передбачає використання організаційних (нормативно�правова база, 
комплексна діагностика, поетапне включення дітей із особли�
вими освітніми потребами у загальноосвітній навчальний заклад) 
та педагогічних умов навчання (створення адаптивного освітньо�
го середовища, психолого�медико�педагогічний супровід, фор�
мування інклюзивної культури у дітей, педагогів та батьків). 
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Правильно організоване спільне навчання створює кожній 
дитині умови щодо набуття найціннішого та важливого досвіду 
емоційно�оцінних ставлень, взаємодії, оволодіння різноманітними 
способами діяльності у процесі спільної діяльності. Крім того, 
спільна форма одержання знань розширює межі взаємодії до�
шкільників із психофізичними порушеннями з довкіллям, вклю�
чаючи їх до активної діяльності та спілкування, що сприяє їх 
успішному розвитку. Однак, найважливішим є те, що в умовах 
інклюзивної освіти діти, батьки, педагоги вчаться сприймати 
кожного таким, яким він є насправді. Адже, як свідчить прак�
тика, спільне навчання створює передумови формування ново�
го суспільства — толерантного, здатного розуміти та сприймати 
кожного [12]. 

Усе це свідчить про необхідність проведення психолого�педа�
гогічної та медико�соціальної просвіти усього населення, а також 
спеціального навчання батьків, дітей із нормативним рівнем роз�
витку та педагогічного персоналу загальноосвітніх ДНЗ, спря�
мованого на зміну у них негативних соціальних стереотипів щодо 
дітей із психофізичними порушеннями. Адже позитивне став�
лення, розуміння та прийняття всіма учасниками навчально�
виховного процесу таких дітей активно впливає на їхній розу�
мовий, емоційний та соціальний розвиток. 

 
Научная статья посвящена теоретическому обоснованию ус�

ловий организации инклюзивного образования дошкольников, нуж�
дающихся в коррекции психофизического развития. 

 
Ключевые слова: условие; инклюзивное образование; дошколь�

ники, которые нуждаются в коррекции психофизического разви�
тия. 

 
One of the priorities of the state policy is to create conditions for com�

plete education of preschool children, who require correction of mental 
and physical development, adequately their status and health in particu�
lar. Therefore, we need some basic research that would scientifically 
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substantiate pedagogical conditions, forms, methods, principles of inclu�
sive education in kindergarten, which reduce or eliminate the mental 
and physical deficiencies. It is known that in this period of development 
of preschool children who require correction of mental and physical de�
velopment, may level off or approach the level of healthy peers and 
within the existing educational systems can manage this process. 

Based on the analysis of scientific and theoretical research and prac�
tical experience we have set the following conditions for inclusive educa�
tion of preschool children in need of psychophysical development correc�
tion: an inclusive environment adapted in kindergartens, awareness of 
compliance with the purposes of training and education through the im�
plementation of access to preschool education through the integration of 
children not attending kindergarten, and their parents in an educational 
environment, availability of appropriate staffing in inclusive education 
with systematic training; organization of psychological, medical and 
pedagogical support of preschool children who require correction of men�
tal and physical development, results monitoring inclusive; logistical 
equipment including training, implementation of individual and differen�
tiated approaches to teaching preschool children with different levels, 
work with parents, interaction with community organizations, conducting 
common activities for children with different levels of mental and physi�
cal development, readiness of preschool children with mental and physi�
cal disabilities to school. 

We found that the most appropriate condition for such work is pre�
school education of combined type, which includes regular and special 
groups of preschool education. 

Keywords: condition; inclusive education; preschooler, requiring 
correction psychophysical development. 
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ 

ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 
З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО<РУХОВОГО АПАРАТУ 

ПРИ ІНКЛЮЗИВНІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ 
 

Стаття розкриває питання практичного впровадження ін�
клюзивної освіти в Україні, містить аналіз діючого законодавства 
та навчальних програм, визначає сучасний стан, проблеми та пер�
спективи освіти дітей з порушеннями опорно�рухового апарату в 
загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивною формою на�
вчання. Доводиться недоцільність використання універсального на�
вчального дизайну при навчанні математиці дітей з відхиленнями 
пізнавальних можливостей. 

 
Ключові слова: відхилення навчальних можливостей, кури�

кулум, універсальний навчальний дизайн, навчальні програми, 
критерії оцінювання, Стандарти інклюзивної освіти. 

 
Проблема визначення змісту освіти та оцінювання навчаль�

них досягнень учнів з особливими освітніми потребами при ін�
клюзивній формі навчання стає дедалі відчутнішою у зв’язку зі 
зменшенням кількості спеціальних навчальних закладів та збіль�
шенням питомої ваги учнів з особливими освітніми потребами 
у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Для того, щоб вирішувати ці питання на парадигмальному рівні 
та визначити, яких ресурсів потребує ця проблема та яким чи�
ном ці ресурси мають бути використані, варто виходити з самої 
сутності феномену «особливі освітні потреби», які є похідною від 
«відхилень навчальних можливостей». 
 

© Г. М. Хворова 
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Дитина з відхиленнями навчальних можливостей — така, що 
має відхилення від середньостатистичного для певного віку рівня 
можливостей сприймання та засвоєння навчальної інформації, 
виконання навчальних завдань; відхилення можливостей до пере�
сування; відхилення можливостей до самообслуговування; від�
хилення можливостей до комунікації; і при цьому всі наявні 
відхилення обумовлені документально підтвердженими у вста�
новленому порядку захворюваннями та порушеннями розвитку,  
а не особистісними рисами учня або бажаннями його батьків (або 
іншими суб’єктивними причинами). Навчання такої дитини 
потребує від суспільства більших ресурсів, у порівнянні з дити�
ною без відхилень навчальних можливостей. Дитина з порушен�
нями опорно�рухового апарату може мати різні види відхилень 
навчальних можливостей, виражених у різному ступені. 

Головним фокусом освітньої політики держави щодо дітей  
з відхиленнями навчальних можливостей має бути не міфічні «рів�
ноправ’я» та «соціалізація», а якість знань, вмінь та навичок, 
отриманих дитиною з відхиленнями навчальних можливостей 
протягом шкільного навчання, відповідність змісту освіти ди�
тини, з одного боку, її можливостям, а з другого — реальним 
життєвим потребам. Якщо ми насправді прагнемо, щоб людина 
з обмеженнями життєдіяльності була не декларативно, а реально 
включена в суспільне життя, то мусимо визнати, що для цього 
їй потрібно чимало необхідних знань, вмінь та навичок, отри�
мання яких багато десятиріч забезпечувала саме система спеці�
альною освіти, великою мірою — завдяки наявності потужного 
корекційного компоненту. Тому, в жодному разі неможливо від�
мовлятися від самого інституту спеціальної освіти, мова повин�
на йти про забезпечення спеціальних освітніх послуг в умовах 
загальноосвітніх шкіл з інклюзивною формою навчання. Це зви�
чайно, потребує великих системних перетворень та залучення 
ресурсів. Чи готова до цього наша загальна освіта — це велике 
питання. Достатньо вказати, що для того, щоб загальноосвітня 
школа змогла взяти на себе відповідальність за життя та здо�
ров’я дітей при переході на інклюзивну освіту, в неї має влитися 
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потужний штат лікарів та медичного персоналу, психологів, ко�
рекційних педагогів (зокрема — сурдо�, тифло�, ортопедагогів), 
реабілітологів, логопедів, музикотерапевтів та інших фахівців, 
незвичних для загальноосвітньої школи. 

Протягом останніх двох років Монмолодьспорт затвердив низку 
нормативних документів (Постанова КМУ «Порядок організації 
інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» 
від 15.08.2011, Інструктивно�методичний лист «Організація на�
вчально�виховного процесу в умовах інклюзивного навчання» 
від 18.05.2012, методичний лист «Психологічний і соціальний 
супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах ін�
клюзивного навчання» від 26.07.2012). Таким чином, вже існує 
та дедалі загострюється протиріччя між наявністю нормативно�
правової бази та відсутністю досконалих і конкретних «інклю�
зивних алгоритмів» та ресурсів для їх впровадження. 

Інклюзивне навчання для успішного перебігу потребує спе�
ціального розроблення та гнучкого, творчого використання усіх 
загальноприйнятих складових освітнього процесу: змісту навчаль�
них предметів, педагогічні методи та підходи, поточне та підсум�
кове оцінювання, а також відповідні ресурси для викладання 
навчальних предметів (Д. Деппелер, 1998) [1]. Ці складові на�
вчання у зарубіжному освітньому просторі називаються курику�
лумом. В українській освітній системі ці складові все ще потре�
бують створення — відповідно до особливостей, які має інклю�
зивна освіта у порівнянні як з загальною, так і зі спеціальною 
освітою, та відповідно до реалій та традицій вітчизняної освіти 
(наприклад, неможливо скопіювати канадські технології скла�
дання індивідуальних навчальних планів, забезпечення доступ�
ності курикулуму, проектного навчання із залученням дітей  
з відхиленнями навчальних можливостей тощо, оскільки в Україні 
та в Канаді принципово різні підходи до побудови змісту освіти). 

Практика багатьох країн, де широко розповсюджена інклю�
зивна освіта, передбачає, що вчитель на основі офіційно за�
твердженого курикулуму розробляє навчальні завдання, доступні 
для учнів всього класу. Таке використання офіційного курику�
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луму називають «універсальним навчальним дизайном». Такий 
підхід до організації навчання дає можливість задовольняти освіт�
ні потреби кожного учня, якщо його пізнавальні можливості  
в принципі дозволяють засвоїти програму загальноосвітньої школи. 
Однак, як засвідчує практика інклюзії, застосування універсаль�
ного навчального дизайну залежить від того, наскільки можли�
ва інтерпретація навчальних завдань для школярів з особливи�
ми освітніми потребами. 

Поняття універсального навчального дизайну базується на кон�
цепції доступності курикулуму без його попередньої адаптації чи 
модифікації (Зефф, 2007) [1]. Основні принципи цієї концепції: 

– різноманітність способів подачі навчального матеріалу, отри�
мання учнями знань різними шляхами; 

– різноманітність способів демонстрації учнями набутих знань, 
вмінь, навичок та їх оцінювання. 

При всій важливості та доцільності останнього принципу, його 
застосування не повинно призвести до нівелювання таких понять, 
як вимоги навчальної програми, критерії оцінювання. Державні 
освітні стандарти, до скасування інститутів цензової/нецензової 
освіти. Це унеможливить перехід дітей з одного закладу до ін�
шого (у разі такої необхідності), знищить наступність між лан�
ками освіти та призведе до анархії та профанації. 

Відповідно до Інструктивно�методичний листа «Організація 
навчально�виховного процесу в умовах інклюзивного навчання» 
Монмолодьспорт, навчання школяра з особливими освітніми по�
требами в інклюзивному класі відбувається на основі індивіду�
ального навчального плану, що складається за навчальною про�
грамою загальноосвітньої школи. Якщо ж участь дитини з особ�
ливими потребами у навчальному процесі без поправок і змін не�
можлива, бажано, щоб вони були мінімальними, вважають іде�
ологи інклюзивної освіти (Д. Деппелер, 1998) [1]. Однак, вітчиз�
няні фахівці (Т. В. Сак, 2012) [2] справедливо вважають, що при 
складанні індивідуального навчального плану вчителю корисно 
орієнтуватися на програму того чи іншого типу спеціальної школи 
та брати до уваги спрямованість корекційної�розвивального проце�
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су, що конкретизується у навчальній програмі. Аналіз навчаль�
них програм для дітей з різними пізнавальними можливостями 
показує, що у випадку учнів з відхиленнями пізнавальних мож�
ливостей за основними навчальними предметами (математика, 
рідна мова) недоцільно застосовувати канонічний принцип ін�
клюзивної освіти: одна тема уроку для всіх учнів класу, індиві�
дуальні завдання по темі – для учнів з відхиленнями навчальних 
можливостей. Унаочнимо цю думку завдяки порівнянню програм 
з математики за 1 клас (зміст навчального матеріалу, навчальні 
досягнення учнів, спрямованість корекційно�розвивальної ро�
боти наводяться у скороченому вигляді). 
Зміст навчального матеріалу 

за загальноосвітньою про<
грамою 

Зміст навчального 
матеріалу для учнів 
з затримкою психіч<

ного розвитку 

Зміст навчального 
матеріалу для розумо<

во відсталих учнів 

Лічба. Сукупність предметів 
зі спільною ознакою (множи�
на). Натуральні числа 1–10. 
Позначення числа цифрою. 
Письмо цифр у зошитах в 
клітинку. Порівняння чисел. 
Знаки порівняння. Склад чи�
сел 2 – 10. Арифметичні дії 
додавання й віднімання чисел 
у межах 10. Знаки дій дода�
вання і віднімання. Перестав�
ний закон додавання. Назви 
компонентів та результату дій 
додавання та віднімання. Чи�
сло 0. Нумерація чисел у кон<
центрі «Сотня». Поняття роз�
ряду. Додавання й віднімання 
чисел у межах 100 без пере<
ходу через розряд. Додавання 
розрядного числа до двоциф�
рового(45+20). Віднімання 
розрядного числа від двоциф�
рового (45–20). Додавання 
одноцифрового числа до дво�
цифрового (45+2). Відніман�

В 1 класі вивчаються 
числа до 20. Знання 
про числовий ряд 
(правильної послідо�
вності чисел, їх запи�
су), уміння порівню�
вати числа і 
встановлювати, на 
скільки одне число 
більше чи менше за 
інше. Способи порі�
вняння чисел засво�
юються на основі 
порівняння відповід�
них груп предметів 
шляхом встановлен�
ня взаємно однозна�
чної відповідності 
між елементами 
множин (прикладан�
ням або накладан�
ням). Співвідношен�
ня числа і кількості. 
Кількісні і порядкові 
числівники. 

Вивчення десятка три�
ває протягом 1 класу. 
Робота над першим 
десятком розподіля�
ється на чотири етапи: 
1) пропедевтичний 
період; 2) вивчення 
нумерації; 3) додаван�
ня і віднімання в ме�
жах 10; 4) таблиці до�
давання та віднімання 
в межах 10. 
Для кращого за�
пам’ятовування цифр 
корисно давати впра�
ви на складання цифр 
з окремих їх елемен�
тів, обводити шабло�
ни цифр, виліплювати 
їх, викладати з дріб�
них предметів тощо. 
Порівняння груп пре�
дметів за кількістю, 
предметів за розміра�
ми. 
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ня одноцифрового числа від 
двоцифрового (45–2). Пороз�
рядне додавання і віднімання 
двоцифрових чисел (45+22, 
45–22). 
Знаходження невідомого 
компонента арифметичних 
дій. 
Знаходження невідомих до�
данка, зменшуваного, неві�
домого від’ємника. 
Числові рівності і нерівності. 
Істинні та хибні числові рів�
ності й нерівності. 
Математичні вирази. 
Числовий вираз та його зна�
чення. Математичні вирази 
сума і різниця. Числові вира�
зи на дві дії. Порівняння 
числа та значення числового 
виразу, двох числових вира�
зів. 

Таблиці додавання 
та віднімання одно�
цифрових чисел. 
Порівняння одно� і 
двоцифрових чисел 
у межах 20. Числові 
рівності та нерівнос�
ті; читає і записує 
числові рівності, 
числові нерівності; 
знає знаки «>», «<». 

Лічба пряма і зворот�
на в межах 10. Порів�
няння чисел. Лічба 
двійками, трійками. 
Порядкові числівни�
ки. Додавання і відні�
мання з одним неві�
домим; додавання і 
віднімання з нулем; 
віднімання від десяти. 
Ознайомлення з пере�
ставною властивістю 
додавання розпочина�
ється на основі дій з 
предметами. 
Впізнання знаків «<» і 
«>», їх застосування в 
процесі порівняння 
чисел. Співвідношен�
ня числа і кількості. 
Використання кількі�
сних і порядкових 
числівників. 

Довжина. Одиниці вимірю�
вання довжини — сантиметр, 
дециметр, метр. Вимірюван�
ня довжин відрізків. Запис 
результатів вимірювання 
довжини відрізка. Побудова 
відрізків заданої довжини. 
Маса. Одиниця вимірюван�
ня маси — кілограм. Міст<
кість. Одиниця вимірювання 
місткості — 1 літр. Вартість. 
Одиниці вартості — копійка, 
гривня. Час. Одиниці вимі�
рювання часу — година, до�
ба, тиждень. Визначення 
часу за годинником. 
Дії з іменованими числами 
(величинами). Порівняння, 
додавання і віднімання іме�
нованих чисел (величин). 

Одиниці вимірю�
вання довжини — 
сантиметр Учень 
вимірює довжину 
відрізка за допомо�
гою лінійки. 
Одиниця вимірю�
вання маси — кіло�
грам. 
Одиниці вартості — 
копійка, гривня. 
Одиниці вимірю�
вання часу — годи�
на, доба, тиждень. 
Визначення часу за 
годинником. 

Одиниця вартості 
(копійка). В процесі 
вивчення чисел 2, 5, 
10 учні знайомляться  
з монетами 2 к., 5 к., 
10 к, вчаться їх розмі�
нювати, що допомагає 
закріплювати знання 
про склад відповідних 
чисел. Ознайомлення 
з паперовими гроши�
ма починається з 3 
класу. 
Одиниці вимірювання 
часу — година, доба, 
тиждень. Визначення 
часу за годинником. 
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Поняття «задача». Структу�
рні елементи задачі. Зв’язок 
умови і запитання. Прості 
задачі. Прості задачі на зна�
ходження суми, різниці двох 
чисел; збільшення та змен�
шення числа на кілька оди�
ниць, різницеве порівняння; 
знаходження невідомого 
доданка, зменшуваного, 
від’ємника. 

Прості арифметичні 
задачі. 

Перші арифметичні 
задачі — це задачі�дії, 
задачі�ігри, відповідь 
на запитання яких 
діти мають бачити, 
перераховуючи пред�
мети чи їх зображен�
ня. 

Починаючи з другого класу різниця між змістом навчальних 
програм з математики для дітей з різними пізнавальними мож�
ливостями дедалі збільшується. Тому очевидно, що дітям з від�
хиленнями пізнавальних можливостей за інклюзивною формою 
освіти недоцільно вивчати математику на засадах універсально�
го дизайну. 

Таким чином, існує нагальна необхідність розробки та за�
твердження Стандартів інклюзивної освіти, які включатимуть: 

– перелік відхилень навчальних можливостей (захворювань, 
нозологій) при яких доцільно навчання за інклюзивною формою; 

– перелік відхилень навчальних можливостей (захворювань, 
нозологій) при яких доцільна спеціальна освіта; 

– алгоритм забезпечення корекційного компоненту освіти в 
умовах інклюзивного навчання, перелік спеціальних освітніх 
послуг, які отримають учні з відхиленнями навчальних можли�
востей; 

– критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з відхи�
леннями навчальних можливостей, порядок отримання ними 
цензової/нецензової освіти. 

Потрібні також розробка та офіційне затвердження «Типово�
го положення про загальноосвітній навчальний заклад з інклю�
зивною формою навчання», визначення порядку отримання за�
кладом статусу інклюзивного та відповідного статусу учнів з 
відхиленнями навчальних можливостей, затвердження штатно�
го розкладу загальноосвітнього навчального закладу з інклюзив�
ною формою навчання. 
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Статья раскрывает вопросы практического внедрения инклю�
зивного образования в Украине, содержит анализ действующего 
законодательства и учебных программ, определяет современное 
состояние, проблемы и перспективы образования детей с наруше�
ниями опорно�двигательного аппарата в общеобразовательных учеб�
ных заведениях с инклюзивной формой обучения. Указывается на 
нецелесообразность использования универсального учебного дизай�
на при обучении математике детей с отклонениями познаватель�
ных возможностей. 

 
Ключевые слова: отклонение учебных возможностей, курику�

лум, универсальный учебный дизайн, учебные программы, кри�
терии оценки, Стандарты инклюзивного образования. 

 
The article reveals the practical implementation of inclusive educa�

tion in Ukraine, an analysis of the current legislation and training pro�
grams, determining the current status, problems and prospects of educa�
tion for children with disorders of the musculoskeletal system in secon�
dary schools with an inclusive form of education. The research points to 
the inappropriate use of universal design in the educational process of 
teaching mathematics to children with cognitive capabilities. 

If we really want persons with limited abilities not to be declarative, 
but actually included in public life, we must recognize that for this they 
need a lot of necessary knowledge, abilities and skills, which the system 
of special education has been providing for many decades, and their 
success to a large extent is due to the powerful correction component. 
Therefore, in any case, it is impossible to refuse from the Institute of 
special education, it should go on to provide special education services in 
the schools with the inclusive form of education. This usually requires 
major systemic transformations and attracting resources. Whether our 
general education is ready to this – is a great question. It is sufficient to 
indicate that in order to take on the responsibility for the life and health 
of children going to inclusive education, the school had to employ some 
powerful medical staff: psychologists, special education teachers, speech 
therapists and other professionals, unusual for a secondary school. 
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There is an urgent need for development and approval of standards of 
inclusive education, which will include: 

– list of deviations in educational opportunities (nosology of diseases) 
in which inclusive form of learning is appropriate; 

– list of deviations in educational opportunities (nosology of diseases) 
in which special education is appropriate; 

– the algorithm of correction of the education component in the 
context of inclusive education, list of special educational services, which 
pupils with disabilities should receive; 

– criteria for the evaluation of academic performance of students 
with disabilities, the order of proving them with qualification or non-
qualification education. 

 
Keywords: diverse of educational opportunities, Curriculum, uni�

versal design learning, curriculum, assessment criteria, standards of 
inclusive education. 
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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ 
РІВНІВ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В ПІДЛІТКІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ 
 

Емпіричним шляхом підтверджується структура комунікати�
вної діяльності, розроблена методика перевірена на надійність, 
валідність із застосуванням програми SPSS 20.0, визначені шкали 
відбивають зміст тверджень методики, визначені рівні розвитку 
комунікативної діяльності, що можуть бути визначені з допомо�
гою цієї методики, здійснений кореляційний аналіз із аналогічними 
показниками інших методик. 

 
Ключові слова: багатомірне шкалювання, ретестовий аналіз, 

коефіцієнт кореляції, підлітки з розумовою відсталістю, кому�
нікативна діяльність. 

 
Проблема розвитку комунікативної діяльності учнів з розу�

мовою відсталістю є актуальною, тому що опанування навичок 
комунікативної взаємодії є необхідною умовою їхньої соціалі�
зації і інтеграції в соціум після закінчення навчального закладу. 

Вивченню особливостей розвитку й адаптації учнів з різним 
ступенем розумової відсталості приділяли увагу такі вчені як  
В. Бондар, Ю. Бистрова, В. Гаврилов. О. Дмітрієва, В. Печерсь�
кий, М. Певзнер, В. Синьов, О. Хохліна та ін. Однак поза ува�
гою вчених залишилися питання діагностики рівнів розвитку 
комунікативної діяльності учнів такого контингенту, аналіз лі�
тературних даних свідчить, що в основному оцінюється мовлен�
нєвий розвиток учнів, який є складником поняття «комуніка�
тивна діяльність», але не вичерпує його. 

________________ 
© О. І. Проскурняк 
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Метою статті було обґрунтування психодіагностичної мето�
дики для визначення рівнів розвитку комунікативної діяльності 
підлітків з легким та помірним ступенями розумової відсталос�
ті, її психометрична оцінка й стандартизація. 

У процесі створення психодіагностичної методики ми спира�
лися на трикомпонентну структуру комунікативної діяльності: 
мотиваційний, когнітивно�змістовий та операційний компоненти, 
кожен з яких має свої складники, які й обрані як показники їх 
сформованості. 

Так, у результаті аналізу теоретичних джерел, у мотиваційно�
му компоненті ми визначили особистісні та соціальні потреби, 
які визначають комунікативну активність особистості, у когні�
тивно�змістовому — комунікативну компетентність та культуру, 
які визначаються комунікативними якостями, знаннями, уміння�
ми, навичками, здібностями; у операційному — комунікативну 
поведінку, яка відповідає нормам поведінки у суспільстві і здій�
снюється за допомогою саморегуляції. 

З метою забезпечення валідності методики діагностики роз�
витку комунікативної діяльності підлітків у первинний її варіант 
було включено 64 пункти, які були подані у формі тверджень та 
характеризували комунікативну діяльність за названими вище 
показниками. 

Речення опитувальника були надані в спрощеній формі, дос�
тупній для сприйняття учнями спеціальних шкіл, виключали 
складні незрозумілі терміни задля виключення смислових бар’єрів 
та забезпечення розуміння тверджень як старшими підлітками, 
так і молодшими, учнями як випускних, так і п’ятих класів. На�
голосимо, що опитувальник створювався для підлітків з легким 
та помірним ступенем розумової відсталості. Формулювання 
тверджень передбачали як прямі, так і зворотні характеристики 
складників комунікативної діяльності, розміщені в змішаному 
порядку з метою уникнення настанов поведінки учнів під час 
опитування. Прямими були обрані твердження, що позитивно 
характеризують комунікативні прояви, зворотні — характеризу�
вали їх несформованість. 
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У процесі розробки опитувальника трималися шкали з полю�
сами: 3 — так, 2 — іноді, 1 — ні, згідно з якою учням присуджу�
вали бали. Під час обробки результатів у прямих твердженнях 
кількість балів залишалася, а у зворотних — обчислювалася за 
зворотнім співвідношенням 3:1. Тобто ті твердження, що свід�
чили про сформованість комунікативної діяльності, отримува�
ли високі бали, про несформованість — низькі. Сума балів, яку 
набирав досліджуваний учень, свідчила про рівень розвитку йо�
го комунікативної діяльності. 

Пілотне первинне дослідження здійснювалося зі 150 учнями 
спеціальних шкіл віком від 11 до 15 років та складалося із 64 
тверджень. Опитувальник розроблений українською мовою, 
оскільки спеціальні навчальні заклади є україномовними. Для 
обробки результатів первинного дослідження була задіяна про�
грама SPSS 20.0 та EXEL 2003 for Windows. На пілотному етапі 
для всіх 64 запропонованих пунктів вираховувалися показники 
дискримінативності та внутрішньої узгодженості з метою вилу�
чення з методики пунктів, які мають невисоку психодіагностич�
ну значущість. 

Отже, розробка й стандартизація методики здійснювалися 
згідно з усіма визнаними вимогами до складання тестів [1]. 

Після пілотного первинного дослідження, згідно з правилами 
складання психодіагностичних методик, було здійснено другий 
етап, на якому з допомогою первинної форми тесту здійснили 
багатомірне шкалювання. 
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Таблиця 1 — Психометричні характеристики пунктів методики діаг<
ностики рівнів розвитку комунікативної діяльності під<
літків з розумовою відсталістю, що були отримані в 
результаті багатомірного шкалювання 

For matrix 
Stress = 0,11597      RSQ = 0,94858 

Stimulus Number 1 2 3 4 5 

Шкала «Комунікативна активність» 

1. Я є таким активним, що мені ніколи сумувати 0,5395     
2. Я легко знайомлюся з незнайомими людьми 0,5361     
3. Знайомитися з однолітками цікаво 1,7365     
4.Не люблю розповідати про себе та свої справи* 0,7191     
5. Мені не сподобається пояснювати гостям 
міста, як можна дістатися до найближчих кафе* 0,5589    

 

6. Завжди знайду тему для бесіди з тими, хто 
мене цікавить 0,6937    

 

7. Навіть якщо на уроці я знаю відповідь на за�
питання учителя, усе одно не підніму руку* 0,7609    

 

8. Із задоволенням відповім людям, де знахо�
дяться найближчі магазини 1,0639    

 

9. Я емоційна людина 2,0033     
Шкала «Комунікативна компетентність» 

10. У незнайомій ситуації можу легко зорієнту�
ватися  1,9951    
11. Мені легко висловити свої думки  0,850    
12. Можу вислухати співрозмовника, не переби�
ваючи його  2,3584    
13. Мені складно пояснити однокласникам, що 
захворіли, зміст уроків*  0,6025    
14. Оточуючі завжди розуміють, що саме я говорю  0,529    

Шкала «Комунікативна культура» 
15. Якщо бачу знайомих, то обов’язково вітаюся   1,1274   
16. З тими, хто для мене є неприємним, узагалі 
не розмовляю*   1,7992   
17. Деяких однокласників називаю за прізвись�
ками   1,0235   
18. Не забуваю вітати близьких зі святами   0,3987   
19.У розмові з людьми намагаюся бути ввічли�
вими   2,4479   
20. Якщо я образив когось, то вибачаюся   1,2818  

21. У бесідах з людьми намагаюся їх не образити   2,8034  
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Продовження табл. 1 
Шкала «Комунікативна поведінка» 

22. Бурхливо реагую на зауваження*    2,1203  
23. Планую заздалегідь, як буду поводитися з 
людьми    1,7536  
24. Якщо не виконав домашнє завдання, то по�
переджу вчителя     2,574  
25. У розмові з людьми поводжуся доброзичливо    2,1547  
26. У мене багато друзів    0,5268  
27.Мені не подобаються люди, які поводяться 
неввічливо    1,816  

Шкала «Самоконтроль особистості у комунікативній діяльності» 
28. Можу не показувати оточуючим негативні 
емоції     0,9819 

29. Я конфліктна людина*     1,6346 
30. Бурхливо реагую на різні події*     0,2558 
31. Уважаю, що за виразом мого обличчя оточу�
ючі можуть здогадатися про мій настрій*     2,1533 

32. Навіть у суперечках поводжуся стримано     2,4988 

33.Мені важко контролювати своє мовлення*     2,0423 
34.Буває, що шкодую, бо сказав зайве*     0,4492 

* — зворотні твердження 

Багатомірне шкалювання в первинному варіанті дозволило 
розподілити питання на три шкали, які за змістом відбивають 
мотиваційний, когнітивно�змістовий та операційний компоненти 
комунікативної діяльності. Рівень стресу за первинним аналі�
зом склав 0,19497. Отже, експериментально було підтверджено 
трьохкомпонентну структуру комунікативної діяльності. 

Повторне використання багатомірного шкалювання дозво�
лило нам визначити п’ять шкал, які відбивають показники ко�
мунікативної діяльності згідно з кожним компонентом. Отри�
мані дані подані в таблиці 1. 

Табличні дані свідчать, що до першої шкали увійшли питан�
ня, які за змістом визначають комунікативну активність підліт�
ків, до другої — питання, що відбивають комунікативну культу�
ру, до третьої — комунікативну компетентність, до четвертої — 
комунікативну поведінку, до п’ятої — самоконтроль особистос�
ті в комунікативній діяльності. 

На наступному етапі розробки ми використовували 45�и тес�
товий аналіз. Дендрограма, що була побудована з допомогою 
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програми SPSS 20.0, та визначені кластери дозволили видалити  
з опитувальника твердження, які були тотожні за змістом та об�
тяжували методику. В результаті в методиці залишилося 34 твер�
дження, які були знову запропоновані опитуваним. 

За правилами розробки діагностичної методики на наступному 
етапі вираховувався коефіцієнт Кронбаха для виявлення внут�
рішньої узгодженості тверджень. Отримані дані доводять допус�
тиму внутрішню узгодженість тверджень та надані в таблиці 2. 
Таблиця 2 — Оцінка внутрішньої консистентності (коефіцієнт Кронбаха) 

Статистика пригодности 

Альфа Кронбаха 
Альфа Кронбаха, 

заснована на стандартизо-
ваних пунктах 

Кількість 
пунктів 

0,527 0,571 34 

Надійність методики перевірялася за такими методами: коефі�
цієнт Кронбаха — оцінка внутрішньої консистентності, оцінка 
ретестової надійності (повторне тестування проводилося через 
два місяці), оцінка надійності за методом розщеплення. Дані 
статистичної обробки цих методик довели прийнятий рівень 
надійності діагностичної методики, що розроблялася, отримані 
результати перевірки надійності наведені в таблиці 3. 
Таблиця 3 — Розрахунки статистик пунктів методики 

Зведення статистик пункта 

 Середнє Мінімум Максимум Розмах Максимум 
/ Мінімум Дисперсія Кількість 

пунктів 
Середні пунктів 1,896 1,227 2,627 1,400 2,141 0,222 34 
Дисперсії 
пунктів 0,435 0,176 0,707 0,531 4,008 0,018 34 

Міжпунктові 
коваріації 0,014 -0,164 0,200 0,364 -1,215 0,004 34 

Міжпунктові 
кореляції 0,038 -0,432 0,855 1,286 -1,979 0,037 34 

За результатами дискрімінативного аналізу виявлено, що ме�
тодика діагностики комунікативної діяльності з коректністю  
у 100% визначає низький рівень розвитку комунікативної діяль�
ності, з коректністю у 92,4% визначає середній рівень розвитку 
комунікативної діяльності, з коректністю у 96,8% визначає ви�
сокий рівень розвитку комунікативної діяльності. 
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Рис. 1 — Дендрограмма кластерного аналізу 

із застосуванням методу Варда 
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В остаточному варіанті методика була запропонована 150 під�
літкам з розумовою відсталістю — учням спеціальних шкіл. 

Методика психологічної діагностики рівнів розвитку комуніка�
тивної діяльності підлітків з легким та помірним ступенями ро�
зумової відсталості складалася в остаточному варіанті з п’яти шкал. 

Перша шкала за змістом тверджень була визначена, як «кому�
нікативна активність», зміст якої характеризував потреби в ко�
мунікативній взаємодії особистісної та соціальної спрямовано�
сті. Друга шкала — «соціально�комунікативна компетентність» — 
визначала через розвиненість комунікативних навичок наявність 
відповідних знань, комунікативних якостей, здібностей, уміння 
планувати комунікативну діяльність. Третя шкала — «комуніка�
тивна культура», твердження якої допомагали виявити знання 
правил комунікативної взаємодії у різних ситуаціях, толерантне 
ставлення до співрозмовників, дотримання комунікативного ети�
кету. Четверта шкала — «комунікативна поведінка» — визнача�
ла її рівень через твердження, які були спрямовані на виявлення 
поведінки обстежуваних у різних ситуаціях комунікативної вза�
ємодії. Остання, п’ята шкала — «самоконтроль особистості у кому�
нікативній діяльності» — визначала можливість керувати свої�
ми емоціями, діями в комунікативних контактах, стриманість  
у висловлюваннях, уміння адекватно реагувати на різні комуні�
кативні ситуації. 

Теоретичний аналіз літератури з проблеми комунікативної 
діяльності та розроблена її модель доводять взаємозв’язок усіх її 
складників, отже, і в розробленої методики фактори, що були 
визнані шкалами, пов’язані між собою. 

У результаті статистичної обробки даних для всіх пунктів були 
встановлені високі показники дискримінативності та внутріш�
ньої узгодженості. Для шкали «комунікативна активність» по�
казники дискримінативності та внутрішньої узгодженості пере�
бували в діапазоні від 0,395 до 0,858, для шкали «комунікативна 
компетентність» — у діапазоні від 0,016 до 0,643, для шкали «ко�
мунікативна культура» — у діапазоні від 0,008 до 0,646, для шкали 
«комунікативна поведінка» — у діапазоні від 0,158 до 0,638 та для 
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шкали «самоконтроль особистості у комунікативній діяльності» — 
у діапазоні від 0,062 до 0,476. 

Згідно з вимогами до розробки тестів, методика, що розроб�
лялася, була перевірена на валідність. Для цього дані шкал спів�
відносили з показниками відповідних шкал інших методик, які 
допомагали вивчити окреслені показники комунікативної діяль�
ності суб’єкта. 

Під час кореляційного аналізу було встановлено статистично 
значущі взаємозв’язки між результатами «Методики діагностики 
розвитку комунікативної діяльності підлітків зі зниженим ро�
зумовим розвитком» та оцінками досліджуваних за відповідними 
шкалами «Розвиток спілкування» у субшкалі визначення соці�
альної компетентності А. Прихожан; методики Q�сортирування 
за шкалою «комунікабельність», шкалою «Техніка спілкування» 
Н. Творогової, що дозволяє виявити операційні та емоціонально�
вольові складники комунікативної компетентності, з тестом ко�
мунікативних умінь Л. Міхельсона, адаптованим Ю. Гільбухом, 
що дозволяє виявити рівень комунікативної компетентності та 
якість сформованості комунікативних навичок, шкалою Р. Ерік�
сона, для оцінки комунікативних мовленнєвих навичок, що адап�
тована В. Калягіним та Л. Мацько та вміщує шкалу мовлення, 
спілкування, впевненості, методикою діагностики комунікативних 
та організаційних здібностей «КОЗ�2» (шкала «комунікативні 
схильності»), тестом�опитувальником А. Зверькова та Е. Ейдмана 
«Вивчення вольової саморегуляції» (шкала «самоконтроль»). Ста�
тистично значущі коефіцієнти кореляції наведені в таблиці 4. 
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Таблиця 4 — Кореляція шкал «Методики діагностики розвитку кому<
нікативної діяльності підлітків з розумовою відсталістю» 
з даними інших методик 

Показники «Методики діагностики рівнів 
розвитку комунікативної діяльності» 

Методики 
Корельовані 

перемінні 
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Методика 
А. Прихожан 

Соціальна 
компетентність

0,747** 0,322** 0,253* 0,105 �0,072 

Техника общения 
Н. Твороговой 

Комунікативна 
компетентність 

0,718** 0,501** 0,216* 0,294** �0,248*

Методика КОЗ 
Комунікативні 

схильності 
�0,151 0,289** 0,055 0,160 0,056 

Методика  
Ериксона 

Комунікативно�
мовленнєві 

навички 
0,926 �0,204* �0,241* 0,333** 0,234*

Методика «Ви�
вчення вольової 
саморегуляції» 

Самоконтроль 
поведінки �0,070 0,006 0,226* 0,048 0,814*

Методика 
Л. Міхельсона 

Комунікативні 
навички, кому�
нікативна ком�

петентність 

0,360 0,734 0,520 0,780 0,420 

** Кореляція значима на рівні 0,01 (2-стороння) 
* Кореляція значима на рівні 0,05 (2-стороння) 

Наприкінці розробки методики розраховувалися середні зна�
чення та стандартні відхилення результатів за всіма показника�
ми методик, виборка стандартизації склала 300 підлітків — учнів 
спеціальних шкіл віком 10–15 років. 
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Таблиця 5 — Середні значення та стандартні відхилення результатів 
«Методики діагностики розвитку комунікативної діяль-
ності підлітків з розумовою відсталістю» 

Звіт 

 
Середнє 

Стд.  
відхилення

Диспер�
сія 

Стд. помилка  
середнього 

1. Я є таким активним, що мені ніколи 
сумувати 

1,24 0,429 0,184 0,043 

2. Я легко знайомлюся з незнайомими 
людьми 

1,24 0,474 0,225 0,047 

3. Знайомитися з однолітками цікаво 1,55 0,702 0,492 0,070 
4. Не люблю розповідати про себе та 
свої справи 

1,32 0,469 0,220 0,047 

5. Мені не сподобається пояснювати 
гостям міста, як можна дістатися до 
найближчих кафе 

1,29 0,456 0,208 0,046 

6. Завжди знайду тему для бесіди з ти�
ми, хто мене цікавить 

1,31 0,465 0,216 0,046 

7. Навіть якщо на уроці я знаю відпо�
відь на запитання учителя, все одно не 
підніму руку 

1,31 0,486 0,236 0,049 

8. Із задоволенням відповім людям, де 
розташовані найближчі магазини 

2,45 0,730 0,533 0,073 

9. Я емоційна людина 1,62 0,749 0,561 0,075 
10. У незнайомій ситуації можу легко 
зорієнтуватися 

1,46 0,688 0,473 0,069 

11. Мені легко висловити свої думки 2,67 0,652 0,425 0,065 
12. Можу вислухати співрозмовника, 
не перебиваючи його 

2,05 0,770 0,593 0,077 

13. Мені складно пояснити одноклас�
никам, що захворіли, зміст уроків 

2,39 0,723 0,523 0,072 

14. Оточуючі завжди розуміють, що 
саме я говорю 

1,62 0,632 0,400 0,063 

15. Якщо бачу знайомих, то 
обов’язково вітаюся 

2,05 0,757 0,573 0,076 

16. З тими, хто для мене є неприєм�
ним, узагалі не розмовляю 

2,44 0,756 0,572 0,076 

17. Деяких однокласників називаю на 
прізвиська 

2,61 0,650 0,422 0,065 

18. Не забуваю вітати близьких зі свя�
тами 

2,46 0,558 0,312 0,056 

19. У розмові з людьми намагаюся бу�
ти ввічливим 

2,29 0,729 0,531 0,073 

20. Якщо я образив когось, то вибача�
юся 

1,64 0,560 0,314 0,056 
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21. У бесідах з людьми намагаюся їх не 
образити 

2,33 0,792 0,627 0,079 

22. Бурхливо реагую на зауваження 2,46 0,744 0,554 0,074 
23. Планую заздалегідь, як буду пово�
дитися з людьми 

2,07 0,700 0,490 0,070 

24. Якщо не виконав домашнє завдан�
ня, то попереджу вчителя 

1,58 0,572 0,327 0,057 

25. У розмові з людьми поводжуся до�
брозичливо 

2,34 0,755 0,570 0,076 

26. У мене багато друзів 2,04 0,680 0,463 0,068 
27. Мені не подобаються люди, які 
поводяться неввічливо 

1,46 0,626 0,392 0,063 

28. Можу не показувати оточуючим 
негативні емоції 

2,34 0,714 0,509 0,071 

29. Я конфліктна людина 2,15 0,845 0,715 0,085 
30. Бурхливо реагую на різні події 1,46 0,642 0,413 0,064 
31. Уважаю, що за виразом мого об�
личчя оточуючі можуть  здогадатися 
про мій настрій 

1,66 0,655 0,429 0,065 

32. Навіть у суперечках поводжуся 
стримано 

1,63 0,614 0,377 0,061 

33. Мені важко контролювати своє 
мовлення 

1,62 0,616 0,379 0,062 

34. Буває, шкодую, бо сказав зайве 1,62 0,582 0,339 0,058 

Отримані в результаті обстеження дані допомогли схаракте�
ризувати рівні розвитку комунікативної діяльності в підлітків — 
учнів спеціальних шкіл. 

Підлітки з високим рівнем розвитку (вище 60 балів) комуніка�
тивної діяльності мають мотивацію до комунікативної взаємодії 
як особистісного — так і соціального характеру, що визначаєть�
ся в достатній комунікативній активності. Такі підлітки мають 
розвинені комунікативні навички, достатньою мірою комуніка�
бельні, що дозволяє їм установлювати комунікативні зв’язки з 
оточуючими. У комунікативній діяльності вони вміють контро�
лювати свої емоції, є толерантними до оточуючих та мають від�
повідно розвинені комунікативні здібності. У комунікативних 
контактах вони можуть контролювати свої емоції, що дозволяє 
мати гармонійні стосунки з оточуючими. У діалозі часто є ініці�
аторами, можуть самі обирати теми для бесіди. 

 



Розділ ІІ Спеціальна педагогіка: методика, 

 182

Підлітки із середнім рівнем розвитку комунікативної діяль�
ності (від 35 до 60 балів) включаються в комунікативні контакти 
в основному після стимуляції з боку оточуючих, у комунікативній 
діяльності досить рідко виявляють комунікативну активність, 
комунікативні навички сформовані недостатньою мірою, їм дос�
татньо складно вступати в комунікативні контакти, особливо роз�
починати їх першими. Вони не завжди розуміють співрозмовника, 
свої емоції в комунікативній взаємодії їм складно контролюва�
ти, що негативно позначається на міжособистісних стосунках. 

Підлітки з низьким рівнем розвитку комунікативної діяль�
ності (нижче 35 балів) мають низьку мотивацію на комунікацію 
як особистісного, так і соціального характеру, є комунікативно 
пасивними, комунікативні навички майже несформовані, у ко�
мунікативній взаємодії майже не дотримуються загальновизна�
них правил спілкування. Вони мають значні труднощі у встанов�
ленні комунікативних зв’язків, погано розуміють співрозмовника, 
не є терпимими до висловлювань та зауважень оточуючих, що 
заважає виникненню міжособистісних стосунків. Такі підлітки 
мають проблеми, не відчувають емоційного стану співрозмовників, 
погано контролюють свою комунікативну поведінку, не є так�
товними. 

Висновки. Отже, методика діагностики рівнів розвитку кому�
нікативної діяльності підлітків з легким та середнім ступенями 
розумової відсталості відповідає необхідним вимогам до розроб�
ки діагностичних опитувальників та може застосовуватися для 
учнів спеціальних шкіл. Перспективою подальшого досліджен<
ня є створення методики експертної діагностики рівнів розвит�
ку комунікативної діяльності підлітків з розумовою відсталістю 
експертами якої стануть учителі, вихователі, психологи та батьки. 

 
Эмпирическим путем подтверждается структура коммуника�

тивной деятельности, разработанная методика проверена на на�
дежность, валидность с использованием программы SPSS 20.0, 
обозначенные шкалы отражают содержание пунктов методики, 
определены уровни развития коммуникативной деятельности, кото�
рые могут быть измерены с помощью данной методики, проведен кор�
реляционный анализ с аналогичными показателями других методик. 
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Ключевые слова: многомерное шкалирование, кластерный 
анализ, коэффициент корреляции, подростки с умственной от�
сталостью, коммуникативная деятельность. 

 
The development of communicative activity contributes to the inte�

gration of mentally retarded students into the society. The analysis of 
literature has showed us that there is no complex procedure of diagnosing 
communicative activity of students with some mental retardation, which 
determined the need to develop such kind of procedure. During the de�
velopment of method components of communicative activity and its indi�
ces some factors were revealed in according to these indices of the com�
municative activity, also 64 questions were developed to determine the 
level of students' development and their communicative activity. With the 
help of the program SPSS 20.0, EXEL 2003 for Windows and multidi�
mensional scaling, the questions were divided into scales which con�
firmed the theoretically developed structure of communicative activity. 
The use of cluster analysis made it possible to exclude the questions, 
which were repeated and burdened the procedure. The differentiation of 
ability and internal coherence of the question techniques were calcu�
lated. The correlation factors of these diagnostic techniques have showed 
the level of communicative activity and characteristic of certain indica�
tors in school students with some mental retardation. In a final version 
the technique was presented with 34 statements and approved by 300 
pupils. This technique has allowed to characterize high, average and low 
levels of communicative activity development. Satisfactory results of reli�
ability and validity allow us to use this technique to diagnose the level of 
development and communicative activity of pupils with some light degree 
of mental retardation. In future it is planned to create a technique diag�
nosing the levels of development and communicative activity of pupils 
with some light degree of mental retardation in order to make diagnostics 
fuller and more authentic. 

 
Key words: multi�measured scaling, cluster analysis correlation 

coefficient, juveniles with mental backwardness, communicative ac�
tivities. 
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У статті обґрунтовано методологію еколого�середовищних та 

суб’єктних концепцій щодо дослідження хронотопу комунікатив�
ної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку. 

 
Ключові слова: простір і час (хронотоп), комунікативна дія�

льність, діти дошкільного та молодшого шкільного віку із за�
тримкою психічного розвитку, екологічна психологія, суб’єктні 
концепції. 

 
Просторово�часові детермінанти (хронотоп) взаємин з іншими 

людьми (значущими дорослими, однолітками, уявними та вірту�
альними партнерами) взаємодії, у вимірі буденної і небуденної 
реальності є основою для формування мовної і комунікативної 
особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку  
й багато в чому визначає її можливості як суб’єкта комунікативної 
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діяльності (А. М. Богуш, Г. М. Андрєєва, О. О. Бодальов, В. В. Агє�
єв, Л. М. Галігузова, Б. П. Жизневський, Я. Л. Коломінський, 
А. Д. Кошелєва, К. Л. Крутій М. І. Лісіна, І. В. Мавріна, Т. О. Пі�
роженко, А. Г. Рузська, О. О. Смирнова та інші). Зародження  
й становлення комунікативної діяльності, яка детермінована про�
стором і часом у дітей із нормативним і затриманим психічним 
розвитком (далі ЗПР) є надзвичайно актуальною проблемою  
з кількох причин: по�перше, у площині культурно�історичної пси�
хології (Х. Аргуэльс, В. П. Зінченко, М. М. Бахтін, А. Я. Гуре�
вич, А. Ф. Лосєв, Н. М. Толстих, Дж. Уітроу та інші) ми можемо 
спостерігати різні закономірності присвоєння дитиною хроно�
топа визначеної культури, які виявляються у мові, ритуалах на�
роду та зафіксовані в системі релігійних, моральних, історичних 
та інших уявлень. 

По�друге, у площині соціальної психології (К. А. Абульха�
нова�Славська, Г. М. Андрєєва, А. К. Болотова, Є. І. Головаха, 
О. О. Кроник, Т. О. Нестик, А. В. Петровський та інші), оскіль�
ки у дітей із ЗПР, починаючи з дошкільного дитинства, можуть 
спостерігатися явища соціальної дезадаптації, які обумовлені 
цілим комплексом зовнішніх і внутрішніх чинників, що прово�
кують проблеми в міжособистісній взаємодії в діадах «значущий 
дорослий – дитина», «дитина – дитина», при цьому в них спо�
стерігаються труднощі в комунікації й кооперації (О. П. Гаврі�
лушкіна, А. О. Зарєчна). Майже не дослідженими залишаються 
особливості взаємодії дитини з уявним партнером, вплив спілку�
вання з улюбленою іграшкою, що за своєю сутністю є формою 
редукованої комунікативної діяльності, що протікає в сфері не�
буденної реальності дитини із ЗПР. Відсутні дослідження в яких 
би були проаналізовані особливості хронотопу комунікативної 
діяльності, опосередкованої екраном, що є продуктом віртуаль�
ної реальності, яка має власні закономірності функціонування 
та перебігу на різних рівнях соціально�психологічного аналізу, 
зокрема на міжособистісному та внутрішньоособистісному. 

По�третє, у царині психології тілесності (Т. С. Лєві, В. О. По�
дорога, Д. О. Бєскова, І. М. Биховська, В. М. Розін, Б. В. Мар�
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ков, А. Ш. Тхостов та інші), оскільки відомо, що у дітей із ЗПР 
просторові уявлення про оточуючий світ формуються на основі 
уявлень про власне тіло, до тих пір поки дитина не відрефлек�
сує себе сьогодні у відношенні до зовнішнього простору та часу, 
у неї не сформуються координатні, структурно�топологічні та 
хронологічні уявлення, які є базисом для розвитку мовлення  
і комунікативної діяльності. 

По�четверте, дослідження хронотопу комунікативної діяль�
ності з позицій еколого�середовищних та суб’єктних концепцій 
(Р. Соммер, М. Спенсер, Е. Холл, С. К. Нартова�Бочавер та ін�
ші), оскільки в руслі окресленого підходу розкриваються особ�
ливості територіальної поведінки дитини, можливості вивчення 
механізмів ідентифікації�сепарації, динаміка та межі контакту  
з дорослими та однолітками. 

Метою нашої статті є розкриття ключових понять, якими опе�
рують представники екологічної психології і суб’єктно�середо�
вищного підходу в контексті дослідження хронотопу комуніка�
тивної діяльності у дітей дошкільного та молодшого шкільного 
віку із ЗПР. Відповідно, мета нашого дослідження відображена 
в наступних завданнях: проаналізувати ключові ідеї представни�
ків екологічної психології і суб’єктно�середовищного підходу  
з метою дослідження хронотопу комунікативної діяльності у дітей із 
ЗПР; визначити в контексті даного підходу основні змінні до�
слідження хронотопу комунікативної діяльності у дітей із ЗПР. 

Психологія середовища як самостійний науковий напрям 
остаточно сформувалася в першій половині 70�х рр., а до цього 
вона розвивалася в руслі таких метанаук, як екологія людини  
й соціальна екологія. Історично й семантично екологія людини 
є ширшою за змістом, чим соціальна екологія. Лінія «географія 
людини – екологія, людина – соціологія» зародилася в працях 
Августа Конта в 1837 р. У цей час екологія людини представляла 
собою комплекс дисциплін, що досліджують взаємодію людини 
як індивіда й особистості з навколишнім природним і соціаль�
ним середовищем. Соціальна екологія в сучасному її розумінні 
фактично зародилася одночасно з екологією людини в роботах 
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того ж А. Конта, розвинених Д. Міллем та М. Спенсером. Відо�
мо, що у новому змісті термін «соціальна екологія», а саме як 
об’єднання наукових галузей, що вивчають зв’язок суспільних 
структур (сімейних та інших малих соціальних груп) із природ�
ним і соціальним середовищем, уперше використали амери�
канські соціологи Р. Парк і Є. Берджес у додатку до теорії пове�
дінки людських популяцій у міському середовищі. Учені вико�
ристали поняття «екосистема» у якості системоутворюючої ка�
тегорії для характеристики міста як результату взаємодії великої 
кількості індивідів. У цілому, період з 20�х рр. і до 60�х рр. ХХ ст. 
прийнято вважати початком системного вивчення взаємодії лю�
дини й навколишнього середовища саме в руслі психологічної 
науки [1]. 

Даний підхід («людська екологія») став одним із найбільш 
впливових у західній соціології. Істотний вплив на формування 
еколого�психологічного підходу до вивчення взаємодії людини 
й середовища зробили роботи етологів та орнітологів, які вивчали 
просторову орієнтацію й видову поведінку тварин. У 1960�х рр. 
у руслі даного підходу з’являються дослідження, присвячені про�
блемі просторової організації людського спілкування. У резуль�
таті численних досліджень із обліком розроблених у етології  
і орнітології положень, Е. Холл висунув й обґрунтував поняття 
«проксеміка», що мало відношення до вивчення того, як люди�
на несвідомо структурує мікропростір — визначає відстань між 
собою та іншими в умовах щоденного спілкування, організує 
простір у будинках й, у підсумку, розташування самих міст [1, 7, 8]. 
Оригінальний підхід Е. Холла до проблеми використання лю�
диною простору дуже чітко показав, як люди можуть активно 
використовувати й маніпулювати фізичним оточенням з метою 
досягнення бажаного результату в процесі взаємодії один з од�
ним. Запропоновані ним типи дистанцій відображають чотири 
принципових типи взаємин: інтимний, особистісний, соціаль�
ний, публічний. 

У 1969 р. з’являється монографія Р. Соммера «Персональний 
простір». Уперше цей термін був використаний етологами [9]. 
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Пізніше Е. Холл і Р. Соммер адаптували цю операціональну де�
фініцію до аналізу регуляції простору навколо себе людиною. 
Так, Е. Холл визначав персональний простір як невелику захисну 
сферу, що підтримує, зберігає й захищає людину від інших [1]. 
Р. Соммер позначав персональний простір як площу з незримою 
межею, яка оточує тіло людини й у яку може увійти чужий. На 
його думку, термін «персональний простір» є найбільш дореч�
ним для пояснення просторової поведінки людини; разом з тим 
його недоліком є те, що зміст даної категорії виражає захисний 
механізм просторової поведінки, тобто припускає статичний ха�
рактер цього феномена [9]. 

Таким чином, проксеміка — наука, що вивчає просторову по�
ведінку людини, поряд з людською екологією є важливим дже�
релом розвитку еколого�психологічного підходу до вивчення 
взаємодії людини й середовища, що лежить в основі сучасної 
психології навколишнього середовища. 

Традиції психології суб’єктивного образу життєвого простору 
складалися протягом останніх 80�90 років у напрямі гуманітар�
но�екологічної орієнтації. До середини 70�х років сформувався 
самостійний напрям — психологія середовища, хоча ще в 1916 році 
Р. Парк зауважив, що психологи починають застосовувати се�
редовищні поняття й категорії в якості системоутворюючих для 
дослідження впливу середовища на поведінку людини. Розви�
ток даної наукової парадигми пройшов низку вузлових етапів — 
від ідей «географії людини» А. Конта (1837) через поняття «со�
ціальна екологія» (Д. Мілль і Г. Спенсер, 20�ті роки) до оформ�
лення самостійного наукового напряму — екологічної психоло�
гії [1, 5, 7]. 

Суб’єктно�середовищний підхід у сучасній психологічній науці 
представлений роботами російських дослідників: Н. О. Кондра�
тової, В. А. Лабунської, С. К. Нартової�Бочавер, М. В. Осориної, 
О. Н. Паніної, Ю. Г. Панюкової, І. П. Шкуратової та інших; 
українських науковців: П. П. Горностая, Т. М. Титаренко, Л. В. Со�
хань та інших. 
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Сутнісний зміст цього підходу спирається на визначення су�
веренності психологічного простору, в його руслі використову�
ється досить широкий спектр категорій, які виділені в психоло�
гії для позначення розмірності внутрішнього світу: «хронотоп», 
«просторово�часовий континуум», «психологічний світ», «прос�
торовість психіки», «трансспектива», «життєвий простір», «пси�
хологічне поле», «хронотопічні характеристики життєвого світу», 
а також для позначення особливостей взаємозв’язку «внутріш�
нього» й «зовнішнього»: «екстеріоризація�інтеріоризація», «іден�
тифікація»�«сепарація», «динаміка меж контакту», «ізоморфність 
внутрішнього та зовнішнього світу», «символізація середовища» 
та ін., які демонструють, по�перше, важливість та евристичність 
використання середовищних категорій в аналізі психології осо�
бистості, а по�друге, фіксують роль особистісних меж в описі 
феноменології, динаміки та онтогенезу особистості [2, 3, 6, 8]. 

При цьому звертає на себе увагу той факт, що найменш до�
слідженим напрямом психології середовища як у вітчизняній, так 
і в закордонній психологічній науці, як і раніше, залишається се�
редовищна персонологія. Її завданням є знаходження загального 
поля й аналіз взаємозв’язків між особистістю, її внутрішнім світом 
і тим середовищем, де розгортається її життя (З. І. Рябикіна та інші). 

У концепції З. І. Рябикіної, особистість структурно являє собою 
полісистемне утворення, що включає поряд із просторами влас�
тиво психічних, суб’єктивних явищ (структуру особистісних сми�
слів і буттєвий шар психіки) також і об’єктивні простори особис�
тісної буттєвості (організм, події середовища, діяльність). Простори 
об’єктивної реальності існують окремо від особистості й випе�
реджають її, але в процесі формування особистості реорганізову�
ються нею відповідно до структури особистісних смислів й, у та�
кий спосіб, перетворюються в буттєвий простір особистості.  
З одного боку, опановуючи підконтрольний для неї простір й 
породжуючи новий, особистість самоактуалізується, відтворюючи 
структуру суб’єктивних особистісних смислів у навколишньому 
середовищі, продовжуючи себе в ньому. З другого боку, розши�
рюючи своє буття, «середовищна особистість» має потребу в під�
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твердженні себе зовнішнім, об’єктивним, вона примірює на се�
бе ті чи інші зовнішні утворення, ототожнюючись із ними, і це 
дозволяє їй «бути в іншому іншим» (Л. Я. Дорфман, З. І. Ряби�
кіна). Але потреба у внутрішній погодженості й збереженні ці�
лісності не дозволяє особистості нескінченно розширювати свої 
межі й спонукає її повертатися у свій буттєвий простір, де мож�
лива рефлексія й інтеграція пережитого досвіду в структуру осо�
бистісних смислів, співвідношення й узгодження зовнішніх  
і внутрішніх, об’єктивних і суб’єктивних просторів особистості [6]. 

Дорослою людиною межі переживаються насамперед як межі 
володінь або групового впливу: «моє», «наше» [2, 4]. На думку 
М. В. Осориної, дитина, також прагнучи бути суб’єктом у своїх 
взаєминах із навколишнім світом, нерідко проявляє це прагнення 
через порушення територіальних заборон дорослих (відвідування 
«страшних для неї місць», наприклад, підвалів та ін.) і створен�
ня власних заповідних територій і секретних місць («штабів», 
«схованок»), інакше кажучи, через порушення меж, що вводять 
ззовні, і встановлення власних. Як відомо, особливо гостро цей 
процес відбувається в підлітковому віці: чим ближче дитина до 
підліткового віку, тим більше вона підкреслює значимість своїх 
дверей — межі між загальним простором квартири й входом у її 
кімнату, якщо така є. Якщо ж немає — наполегливо мріє про 
власний закуток — маленький світ де буде все своє [4]. 

Для характеристики території, освоєної тваринами або люди�
ною, звичайно використовуються три базових поняття: «межі», 
«шляхи» та «місця». У них відбиваються основні аспекти територі�
альної поведінки. Поняття «межі» втілює в собі протиставлення 
«свого» простору — «чужому», «зовнішньому». «Шляхами» нази�
вають звичайну траєкторію руху, яку обирає дитина, пересува�
ючись у просторі своєї території. Це може бути лісова стежка до 
річки, або улюблені маршрути дитини від будинку до школи  
й від школи до будинку. Шлях пов’язує місця, які є метою пере�
сування. Його можна охарактеризувати, виходячи з таких влас�
тивостей, як довжина й зручність, знайомість, безпека при пе�
ресуванні. Третє й останнє базове поняття, що характеризує 
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освоєну територію, — це термін «місце» (ігор і розваг, «страшні 
місця», місця самотності, місця зустрічей, місця екзестенціаль�
но�філософських і релігійних переживань дітей). М. В. Осорина 
зазначає, що місце — це локус простору, де дитина задовольняє 
будь�які потреби й переживає певні почуття [4]. Інакше кажучи, 
це суб’єктивно значущий, емоційно зафарбований острівець  
у просторі світу, в якому дитина відчуває якісь потреби. Безумо�
вним, є те, що значення місця, його символіка тісно пов’язані  
з демографічними, статевими, віковими та індивідуальними від�
мінностями. Вивчення подібних відмінностей — мета середо�
вищної персонології. 

Здатність людини контролювати, захищати й розвивати свій 
життєвий простір позначається поняттям «психологічна (особис�
тісна) суверенність» [2, 3]. Особистісна суверенність заснована на 
узагальненому досвіді успішної автономної поведінки, проявля�
ється в переживанні автентичності власного буття (упевненості 
людини в тому, що вона вчиняє відповідно до власних бажань  
і переконань, відчутті своєї доречності в просторово�часових і цін�
нісних обставинах свого життя). Протилежна суверенності ха�
рактеристика позначається як депривованість, що проявляється 
в переживанні підпорядкованості, відчуженості, фрагментарно�
сті власного життя й характеризується труднощами в пошуку 
об’єктів середовища, з якими людина себе ідентифікує [3]. Як 
можна побачити, суверенність – депривованість виступає базо�
вою характеристикою життєвого простору особистості. С. К. Нар�
това�Бочавер, яка розвиває концепцію особистісної суверенності, 
спирається на поняття «психологічний простір особистості», ро�
зуміючи під ним суб’єктивно значимий фрагмент буття, що ви�
значає актуальну діяльність і стратегію життя людини, та є ком�
плексом, що включає фізичні, соціальні та психологічні явища, 
з якими людина себе ототожнює. Автор виділила шість вимірів 
психологічного простору особистості: власне тіло, особисту те�
риторію, особисті речі, режимні звички, соціальні зв’язки, сма�
ки й цінності. Суверенність же розглядається як стан меж пси�
хологічного простору [3]. 
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Отже, поняття «психологічний простір особистості» є близь�
ким за своїми основними характеристикам поняттю «життєвий 
простір особистості». 

Усе вище сказане, дозволяє пов’язати суб’єктивно пережите 
благополуччя або неблагополуччя людини з рівнем суверенності – 
депривованості її життєвого простору. Важливим показником 
психологічного благополуччя�неблагополуччя виступає емоційний 
стан людини, зокрема, переживання нею страху й тривожності. 

Отже, ми можемо окреслити кілька підходів до проблеми до�
слідження хронотопу комунікативної діяльності дитини із ЗПР 
в руслі еколого�середовищних та суб’єктних концепцій. З цією 
метою основні процеси, що визначають способи й умови взає�
модії організму й середовища, можуть бути схарактеризовані дво�
ма парами змінних, що розрізняються залежно від: 1) способу 
взаємодії дитини із середовищем (поведінкового або когнітив�
ного); 2) реакції дитини на вплив середовища (активної або па�
сивної). 

Доречно розглядати проблеми дослідження хронотопу комуні�
кативної діяльності дитини із ЗПР з погляду когнітивного (сим�
волічного) способу взаємодії організму й середовища, та з по�
гляду поведінкового (фізичного) способу інтеракції, з огляду на 
активну або пасивну фазу середовищної взаємодії (див. табл. 1). 
Ці змінні дають чотири способи транзакції дитини із ЗПР й нав�
колишнього середовища: інтерпретативний (активно�когнітив�
ний), оцінний (реактивно�когнітивний), оперативний (активно�
поведінковий), респонсивний (реактивно�поведінковий) [10]. 

Кожна з цих змінних, у свою чергу, включає свої напрями 
дослідження, які й становлять загальний науковий фонд дослід�
ницьких розробок у вимірі взаємодії дитини із ЗПР в хронотопі 
комунікативної діяльності. 

Таким чином, перспективи наступних наукових розвідок по�
винні включати обґрунтування та апробацію комплексу психо�
діагностичних процедур для визначення особистісних власти�
востей, які опосередковують середовищну поведінку в хроно�
топі комунікативної діяльності дитини із ЗПР; розробку та об�
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ґрунтування методик для вивчення когнітивних репрезентацій, 
установок, які проявляються в хронотопі комунікативної діяль�
ності дитини дошкільного та молодшого шкільного віку із ЗПР. 
Таблиця 1 — Основні способи взаємодії дитини і середовища в процесі 

дослідження транзакції «дитина – середовище» (за Д. Сто<
колзом) [10] 

Фази транзакції Основні способи 

Активна 

Когнітивний спосіб 
1) інтерпретативний: 
а) когнітивна репрезента�
ція просторового оточення; 
б) особистість і середови�
ще. 

Поведінковий спосіб 
2) оперативний: 
а) експериментальний 
аналіз екологічно�
релевантної поведінки; 
б) просторова поведінка 
(проксеміка). 

Пасивна 

3) оцінний: 
а) атитюди щодо середо�
вища; 
б) оцінювання середовища. 

4) респонсивний: 
а) вплив фізичного ото�
чення; 
б) екологічна психологія. 

Обґрунтування інструментарію, який дозволить виявити інди�
відуальні поведінкові патерни, які використовуються дитиною 
для регуляції власних середовищних меж в хронотопі комуніка�
тивної діяльності. 

При цьому потрібно враховувати, що поведінка дитини в хро�
нотопі комунікативної діяльності змінюється в залежності від 
ступеня відкритості/закритості особистості, локалізації кон�тролю 
та типу емоційного реагування й співвідношення їх із когнітив�
ними уявленнями дитини із затримкою психічного розвитку. 

 
В статье автором обоснована методология эколого�средовых  

и субъектных концепций в изучении коммуникативной деятельно�
сти у детей с задержкой психического развития. 

 
Ключевые слова: пространство и время (хронотоп), комму�

никативная деятельность, дети дошкольного и младшего шко�
льного возраста с задержкой психического развития, экологи�
ческая психология, субъектные концепции. 
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In the article the author covers methodology of eco�environmental 
and subject concepts in studying of communicative activity of children 
with mental retardation. Development of modern knowledge of existen�
tial determinants of communicative activity in eco�environmental and 
subject concepts is analysed in a historical retrospective. 

It is opened features of interpretation of the basic concepts «pro�
xemics», «territorial behaviour», «personal psychological sovereignty», 
«psychological personal space», «life space» (or «personal life space») in 
line with studied methodology. 

It is proved that existential determinants of communicative activity of 
interaction with other people (significant adults, peers, imaginary and 
real partners), on everyday basis or else, constitute a basis for formation 
of speech and communicative identity of the child of preschool and pri�
mary school age. 

It is proved that it is necessary to consider research problems of 
chronotop of communicative activity of children with mental retardation 
from position of a cognitive (symbolical) way of interaction between an 
organism and environment, and from position of a behavioural (physi�
cal) way of interaction. 

The article proves the need of approbation of a psychodiagnostic pro�
cedure complex for research of personal characteristics which mediate 
environmental behaviour in space and time of communicative activity of 
the child with mental retardation; development and justification of tech�
niques for studying of cognitive representations, attitudes which manifest 
in chronotop of communicative activity of children with mental retardation 
of preschool and primary school age. 

 
Key words: space and time (chronotop), communicative activity, 

children with mental retardation of preschool and primary school 
age, ecological psychology, subject concepts. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

ЕМОЦІЙНО<ЦІННІСНОЇ СФЕРИ 
ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
У статті висвітлені питання дослідження та узагальнення про�

блем, пов’язаних з умовами розвитку та формування пластичнос�
ті нервової системи дітей дошкільного віку. Проведено аналіз ролі 
культурного, естетичного та духовного виховання дитини, впливу 
міжособистісних стосунків у сім’ї та статусу, який дитина посі�
дає в дошкільному закладі. 

 
Ключові слова: емоційно�ціннісна сфера, ампліфікація пси�

хічного розвитку дитини. 
 
Постановка проблеми. Дошкільне дитинство є початковим 

періодом становлення особистості, коли формуються основи 
характеру, ставлення до себе, навколишнього світу, людей, за�
своюються моральні норми поведінки, важливі для особистісно�
го розвитку дитини. Перші уроки моралі дитина засвоює в сім’ї, 
опановуючи з допомогою батьків норми порядності, доброти, 
працьовитості тощо. 

Знання моральних норм є етапом морального вдосконален�
ня. Механізмом перетворення моральних норм на суб’єктивну 
моральність є моральні почуття – стійкі переживання у свідо�
мості дитини, її суб’єктивне ставлення до себе, явищ суспільно�
го буття, до інших людей. 

У віці 6–7 років, дитина має пережити дуже важливі зміни  
в своєму житті. Вона повинна перестати добре поводитись тільки 
за бажанням дорослих, і почати поводитись добре, згідно із сво�
їм власним вольовим рішенням. 

____________ 
© Н. А. Сєдова 
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Пластичність нервової системи дошкільника є передумовою 
його високої емоційної активності. Навколишні предмети та 
явища завжди викликають у нього певні елементарні емоції: 
задоволення або незадоволення. 

Адже, щоб виховання набуло гуманістичного характеру, во�
но має здійснюватися головним чином через організацію та ке�
рівництво дитячими видами діяльності (насамперед грою) та 
забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку в цих 
видах діяльності специфічних вікових особливостей (образних 
форм мислення, соціальних емоцій тощо). 

На наш погляд, про це варто нагадати особливо сьогодні, коли 
доволі часто в дошкільне виховання неправомірно переносять�
ся зміст і методи роботи зі шкільної системи, що призводить до 
«розпаду» специфічних видів діяльності, витіснення з життя 
дітей гри та спілкування з дорослими. 

Актуальність даного дослідження обумовлена, з одного боку, 
об’єктивною необхідністю вдосконалення системи дошкільно�
го виховання, з другого — низьким рівнем висвітлення питань, 
пов’язаних з позитивним впливом використання інноваційних 
методів виховання дітей старшого дошкільного віку. 

Ціллю статті є дослідження та узагальнення проблем, пов’я�
заних з умовами розвитку та формування пластичності нервової 
системи дітей дошкільного віку. Необхідність нового розуміння 
ролі культурного, естетичного та духовного виховання дитини, 
впливу міжособистісних стосунків в сім’ї і статусу, який дитина 
посідає в дошкільному закладі, потреба у вдосконаленні існую�
чих підходів до виховання і навчання дітей. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Однією з умов ви�
никнення у дошкільника складних емоцій і почуттів є взаємо�
зв’язок і взаємозалежність емоційних і пізнавальних процесів — 
двох найважливіших сфер його психічного розвитку. Вихован�
ня відчуттів у дитини має служити, перш за все, формуванню 
гармонійно розвинутої особистості, і одним з по�казників цієї 
гармонії є певне співвідношення інтелектуального та емоційно�
го розвитку. 
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Проте погляди різних вчених щодо природи емоцій відчутно 
різняться. Вітчизняні психологи вважають, що емоції – це особ�
лива форма ставлення до предметів і явищ дійсності, виокрем�
люючи при цьому три аспекти емоційних процесів: аспект пе�
реживання (С. Л. Рубінштейн, Г. Х. Шингаров); аспект став�
лення (П. М. Якобсон, В. М. Мясищев); аспект віддзеркалення 
(В. К. Вілюнас, Г. О. Фортунатов). 

Закордонні вчені, зокрема У. Джемс в 1884 році висловив, 
а в 1894 році розвинув тезу про те, що безпосередньо за сприй�
няттям збудливого факту слідує тілесна зміна, а переживання цих 
змін і є емоціями. Подібну точку зору розділяв і датський дослід�
ник К. Г. Ланге: на його думку, емоції виникають в результаті 
моторних змін, що викликані деякими подразниками. Хоча пози�
ції У. Джемса і К. Г. Ланге не зовсім ідентичні, внаслідок збігу  
в часі їх теорій (К. Г. Ланге опублікував свою роботу в 1885 році), 
їх стали розглядати як єдину теорію, відому нині, як «теорія 
Джемса – Ланге» [29, с. 65]. 

Разом з вивченням емоційної сфери дитини дошкільного ві�
ку, треба звернути увагу і на її моральний розвиток. Становлення 
уявлень особистості про світ, стосунки людей, про себе почина�
ється у дошкільному дитинстві одночасно з розвитком почуттів 
і моральних якостей (гуманізму, колективізму, любові до бать�
ків тощо). 

За останній час отримано велику кількість фактів, система�
тизовано безліч спостережень, накопичено певний досвід експе�
риментального дослідження емоційно�ціннісної сфери особис�
тості. В нагромадженні фактів вже починають виокремлюватись 
контури цілісної системи. 

Ще у 70�х роках минулого століття видатний психолог О. В. За�
порожець, висунув концепцію ампліфікації (розширення та по�
глиблення) психічного розвитку дитини. Вчений наголошував на 
самоцінності дошкільного віку як визначального періоду в осо�
бистісному становленні людини. 

Виклад основного матеріалу. Діти 6–7 річного віку у зв’язку 
із загальним (психічним та особистісним) розвитком виявляють 
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виразне прагнення посісти нове, значущіше становище у житті, 
виконувати нову, важливу не лише для них, а й для оточення ро�
боту. Реалізуючи це прагнення, вони вступають у суперечність 
зі стилем свого життя, їх перестає тішити гра. 

Дошкільний період закінчується кризою семи років. Вона про�
являється у втраті дитячої безпосередності, замкненості, дещо 
штучній поведінці дитини, клоунаді, кривлянні й маніженні. Ди�
тина починає диференціювати внутрішню і зовнішню сторони 
своєї особистості, усвідомлювати зміст своїх переживань (сер�
дита дитина розуміє, що вона сердита), узагальнювати їх. 

Є. Антьє дослідила ще одну ознаку кризи семи років, назвав�
ши її симптомом «гіркої цукерки», коли дитині погано, але вона 
цього не показує. Дорослі опиняються перед новими трудно�
щами у вихованні, бо малюк стає важко керованим, а часом  
і взагалі некерованим та агресивним [1, с. 35]. 

Очевидно, що дитині властива певна агресивність. Дитяча агре�
сивність, поза сумнівом, піддасть важкому випробуванню тер�
піння батьків і створить напруженість у стосунках з дитиною. 

Найкращий спосіб уникнути надмірної агресивності в дити�
ні — ставитися до неї з любов’ю. Звичайно чітко виражена агре�
сивність відрізняє якраз тих дітей, які дивують своїх батьків не�
сподіваними, нехай навіть нечастими, проявами пошани, слух�
няності, прихильності, коли хочуть отримати прощення, — це 
їх спосіб домогтися любові [1, с. 56]. 

Досить часто батькам доводиться стикатися із впертістю ді�
тей, коли вони відкидають всі авторитети і ні за які блага не ба�
жають слухатися старших. Це періодично буває з кожною дити�
ною і, хоча триває недовго, вкрай нервує батьків. Найскладніше 
в такій проблемі — адекватна реакція на впертість дітей, на цей 
своєрідний виклик. 

Впертість так дивує і кривдить батьків, вони настільки ура�
жені власним безсиллям, що легко втрачають психологічну рів�
новагу і починають поводитися неправильно. Звичайно вони 
намагаються знов затвердити свій авторитет таким сильним на�
тиском на дитину, проявляють такий могутній гнів, що втрача�
ють повагу дитини остаточно, навіть якщо змушують малюка 
підкорятися. В інших випадках вдають, ніби їх аніскільки не 
хвилює його впертість, і починають нехтувати дитиною. 
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На нашу думку, рішучість, з якою батьки захищають свою по�
зицію в спілкуванні зі впертими дітьми, більш ефективна, ніж 
примушення. При цьому своєю адекватною поведінкою батьки 
не тільки демонструють дитині кращу норму поведінки, яку во�
на може наслідувати з користю для себе, але виключають ймовір�
ність появи відчуття вини, часто викликаної після спалахів гніву. 

Практика контролю над собою — найкращий спосіб навчити 
самоконтролю дітей. Інколи діти у своїй поведінці виявляють 
неабиякий егоїзм. Батьки в свою чергу навіть намагаються не 
помічати, що захоплення дитини будь�якою річчю стає надмір�
ним. З тієї хвилини, як тільки діти починають ходити, батьки 
постійно навчають їх поняттю про власність. Постійно нагаду�
ють, що ця річ може зламатися, а ту чіпати не можна, що ця — 
чужа і так далі. Пізніше, коли діти почнуть просити будь�що, 
дорослі складають цілі історії, перш ніж задовольнити їх бажан�
ня. Або відмовляють, тому що річ дорого коштує. 

О. М. Байєр, спостерігаючи за дітьми дошкільного віку, дій�
шла висновку, що вже в 5–6 років діти порівнюють свої іграш�
ки, свою «власність» з іграшками однолітків і часто страждають, 
якщо в них іграшок менше ніж в інших. І звичайно, мимовільно 
замислюються, чи не означає це що батьки недостатньо люб�
лять їх. Крім того, вони стають ревнивими не тільки до іграшок 
братів і сестер, але також до любові, яку батьки розподіляють 
між ними [2, с. 23]. 

У цьому віці діти починають розуміти, як важливо володіти 
чимось. Проте відчуття власності, яке розвивається у дитини, не 
єдина причина егоїзму. Воно лише готує психологічний ґрунт, на 
якому формується характер. Дитина неправильно розцінюватиме 
володіння речами і стане егоїстом лише в тому випадку, коли її 
впевненості в собі загрожуватиме втрата батьківської любові. 

Малюк може мати безліч іграшок і бути при цьому недовір�
ливим егоїстом. Його невміння поділитися іграшками з іншими 
майже завжди може тлумачити як знак недовіри. Він думає, що 
інші не будуть відповідати йому тим же відчуттям, яке йому са�
мому так важко проявити. Він виріс тільки зовні, оточуючи себе 
іграшками — ні чим іншим, як заміною, сурогатом багатства  
і теплоти відчуттів, яких у нього не було або було мало. 
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Для розвитку особистості дитини віком від 3 до 6 років украй 
необхідна прихильність оточуючих. Без неї дитина може стати 
жертвою страхів і тривожних переживань, її може вразити пси�
хічна атрофія, слід від якої нерідко зберігається протягом усього 
життя і позначається на смаках і волі індивіда. 

Найкращий спосіб попередити подальший розвиток егоїзму 
полягає в тому, що батьки повинні цілком, без залишку присвя�
тити себе дітям. Це означає, що дітям перш за все і головним 
чином потрібна увага та любов, а не іграшки та задоволення, які 
можна купити за гроші. 

Часто діти дошкільного віку виявляють неслухняність. У тверд�
женні, що дитина неслухняна, звичайно криється ще дещо окрім 
самого факту неслухняності — а саме, невиконання розпоряд�
жень. До того ж дитина може не слухатися батьків, але бути слу�
хняною з іншими людьми. 

Єдиний спосіб подолати подібну складність — спробувати 
трохи менше повчати дітей і частіше проводити з ними час, фор�
муючи у спільній діяльності мотивацію до виконання соціально 
корисних дій. 

Майже всі діти 6–7 річного віку готові до навчання і хочуть 
йти до школи, у багатьох, однак переважає зовнішня мотивація: 
«В мене буде портфель», «Я піду з букетом квітів» тощо. На думку 
І. Ю. Кулагіної саме в цьому прагненні закорінені можливості 
подолання кризи семи років, адже вступ до школи засвідчує пе�
рехід до нової, суспільно значущої та суспільно оцінюваної дія�
льності — навчання. Дуже важливо, щоб ці зміни у житті дити�
ни узгоджувалися з її внутрішньою потребою [6, с. 73]. 

Під кінець дошкільного віку у дитини вже сформовані основні 
елементи вольової дії — внутрішнього зусилля, необхідного для 
виконання певної діяльності. Вона здатна поставити мету, при�
йняти рішення, окреслити план дій, виконати його, виявити 
зусилля для подолання перешкод, оцінити результат своєї дії. 

Досліджуючи вольові процеси у дітей, зазначимо, що в до�
шкільному віці вони успішніше досягають мети за наявності 
ігрової мотивації, коли їх поведінку оцінюють однолітки (ко�
мандна гра). Про вольову готовність дошкільників свідчить ви�
сокий рівень довільності їх рухів і поведінки. Довільність рухів 
виявляється у письмі, правильному використанні навчального 
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приладдя, підтриманні порядку на письмовому столі, парті, у 
портфелі. Довільність поведінки — у навмисному заучуванні 
віршів, можливості побороти певне бажання, відмовитися від 
гри заради іншої справи, наприклад допомоги матері. 

Саме здатність дитини підкорити мотиви своєї поведінки по�
ставленій меті має важливе значення для подальшого майбут�
нього школяра. Вольова готовність передбачає і здатність стри�
мувати свої емоції та імпульсивні дії, зосереджуватися на вико�
нуваному завданні, слуханні мови старшого тощо. 

Однією з умов виникнення у дошкільника складних емоцій  
і відчуттів є взаємозв’язок і взаємозалежність емоційних і пізна�
вальних процесів — двох найважливіших сфер його психічного 
розвитку. 

Виховання відчуттів у дитини повинне служити, перш за все, 
формуванню гармонійно розвинутої особистості, і одним з по�
казників цієї гармонії є певне співвідношення інтелектуального 
і емоційного розвитку. Недооцінка цієї вимоги, як правило, веде 
до перебільшеного, одностороннього розвитку будь�якої однієї 
якості, частіше за все інтелекту, що, по�перше, не дає можли�
вості глибоко зрозуміти особливості самого мислення і управ�
ління його розвитком, а по�друге, не дозволяє до кінця з’ясувати 
роль таких могутніх регуляторів поведінки дитини, як мотиви, 
цінності та емоції. 

 
В статье рассмотрены вопросы исследования и обобщения про�

блем, связанных с условиями развития и формирования пластично�
сти нервной системы детей дошкольного возраста. Проведен ана�
лиз роли культурного, эстетического и духовного воспитания ре�
бёнка, влияния межличностных отношений в семье и статуса ко�
торый ребёнок занимает в дошкольном учреждении. 

 
Ключевые слова: эмоционально�ценностная сфера, ампли�

фикация психического развития ребёнка. 
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The article highlights the research questions and summarize the prob�
lems associated with the conditions of formation and plasticity of the 
nervous system in children of preschool age. The analysis of the cultural, 
aesthetic and spiritual upbringing of the child, the impact of interper�
sonal relationships in the family and status, that the child is in preschool. 

Preschool childhood is the initial period of identity formation when 
the basis of character, attitude to the world is formed, people are assimi�
lated with moral norms of behaviour that are important for personal de�
velopment. The first lessons of morality child learns in a family with par�
ents mastering the rules of decency, kindness, diligence, etc. Knowledge 
of moral norms is the stage of moral development. The mechanism of 
transformation of moral standards on morality is subjective moral sense. 

One of the conditions for the emergence of a preschooler complex 
emotions and feelings is the interrelation and interdependence of emo�
tional and cognitive processes – the two most important aspects of his 
mental development. Parenting a child's feelings should be, above all, 
the formation of harmoniously developed personality, and one of the in�
dicators of this harmony is a definite correlation of intellectual and emo�
tional development. 

Together with the study of the emotional sphere of the child of pre�
school age, we should pay attention to his moral development. The for�
mation of individual perceptions of the world, the relationship of people, 
about himself begins in the preschool childhood simultaneously with the 
development of feelings and moral qualities. 

Pre�crisis period ends with seven years age. It manifests itself in the 
loss of children’s spontaneity, isolation, somewhat artificial child's be�
havior, clowning, and affectation. The child begins to differentiate the 
internal and external sides of his personality, to understand the content 
of their experiences. 

The only way to overcome such a difficulty is to try a little less often 
teach children and spend time with them, forming a joint activity motiva�
tion to perform socially useful activities. 

 
Keywords: emotional value sphere, the amplification of the men�

tal development of children, behavior, childhood, preschool period, 
activities, learning, motivation. 
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КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ 

УЧІННЯ ТА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У ВНЗ 

 
У статті запропонована комплексна програма психологічного 

забезпечення оптимізації мотивації учіння та самореалізації сту�
дентів ВНЗ, що ґрунтується на ідеї розбудови ціннісно�смислового 
простору особистості, сприятливого для інтеріоризації цінностей 
саморозвитку та самореалізації. 

 
Ключові слова: освітнє середовище, мотивація учіння, само�

детермінація, самореалізація. 
 
Навчання у ВНЗ є важливим етапом соціалізації особистості, 

який глибоко пов’язаний із процесами її саморозвитку та само�
реалізації. Реалізація ідей гуманістичної парадигми привели до 
переосмислення цілей сучасної освіти та висування на перший 
план цінності розвитку особистості як майбутнього фахівця. 
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© Л. З. Сердюк, О. І. Купрєєва 
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Психологічна модель структури і функціонування мотивацій�
но�смислової сфери особистості та її розвитку в процесі соціалі�
зації конкретизує розуміння особистісних цінностей як джерел 
індивідуальної мотивації, функціонально еквівалентних потребам. 
Особистісні цінності формуються в процесі соціалізації досить 
складно взаємодіючи з потребами. Як вищий рівень диспози�
ційної системи, ціннісні орієнтації цілком залежать від ціннос�
тей соціальної спільності, з якою ідентифікує себе особистість. 
Оскільки особистість студента включена до системи освітнього 
середовища, основною цінністю якого є саморозвиток, то цей 
етап передбачає створення відповідних умов для ефективного 
розв’язання освітніх завдань. Тобто, від якісних особливостей 
організації підготовки студентів у ВНЗ залежить, якої спрямо�
ваності набуде мотиваційно�ціннісне наповнення їхньої майбу�
тньої професійної діяльності як суб’єктів власного життя. 

Можливість суб’єктної регуляції життєдіяльності — актуальна 
психологічна проблема, вивчалася в багатьох дослідженнях — 
ґрунтується на виникненні і розвитку смислових утворень осо�
бистості, що дають людині свободу від наявної стимуляції і є 
основою її самодетермінації. Зокрема виявлено, що лінії станов�
лення особистості, суб’єкта і системи смислової регуляції актив�
ності людини становлять органічну єдність (К. В. Карпінський); 
розвиток смислової сфери особистості виводить людину на ви�
щий рівень розвитку її як суб’єкта життя (К. О. Абульханова, 
Л. І. Анциферова), що характеризується якісно новим способом 
самоорганізації і саморегуляції особистості (А. В. Брушлінський); 
становлення особистості як суб’єкта життя пов’язується із фор�
муванням життєвих планів (К. О. Абульханова, Є. І. Головаха, 
О. О. Кронік, Н. А. Логінова та ін.), що охоплюють основні сфери 
життя і конкретизують його загальний зміст. Саме тому основ�
на увага в психології приділяється цільовому блоку смислової 
регуляції життєдіяльності — це склад та ієрархія цінностей або 
ціннісних орієнтацій, провідні мотиви, що задають спрямова�
ність особистості тощо. 
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Як уже зазначалося, нині в Україні та в країнах пострадянсько�
го простору відбувається зміна загальноосвітньої парадигми. Суть 
змін полягає в тому, що освіті надається сенс не стільки пізнава�
льний, скільки розвиваючий. Пріоритетними стали загальнолюд�
ські цінності, життя і здоров’я людини, розвиток особистості, роз�
криття її індивідуальності. Парадигмальні зміни виявляються в пе�
реході від класичної до некласичної і, зокрема, до постнекласич�
ної моделі освіти. 

Класична модель освіти, яка домінувала в Україні до 90�х рр. 
ХХ ст., репрезентувала ціннісні орієнтації та ідеали модернізо�
ваної індустріальної цивілізації, зокрема її технократичний оп�
тимізм. Метою такої моделі освіти було формування ерудованої 
людини, професіонала в обраній сфері діяльності; критерієм 
розвитку інтелектуальних здібностей вважалася фундаментальна 
підготовка фахівців широкого профілю. Класична система освіти 
здійснювала насамперед інтелектуально�фахову селекцію інди�
відів, формуючи професійні страти та їх кваліфікаційну струк�
туру (Рижак Л. [4]). На жаль, поки що у нашій країні інтелекту�
альний потенціал не знаходить належного застосування, що при�
зводить до його деформування і руйнування, що загрожує сус�
пільству дестабілізацією, оскільки в життя входить чимало лю�
дей з амбіціями, які суспільство не може задовольнити. 

Наслідками дестабілізаційних процесів у суспільстві є зрос�
тання невідповідності між рівнем домагань і самореалізацією 
особистості та існування протиріччя між існуючим значним соці�
альний престижем вищої освіти і впевненості у тому, що диплом 
повинен забезпечити високий соціальний статус та добробут,  
а з другого боку, наявна проблема перевиробництва спеціалістів, 
деформованість ринку праці, що породжує зневіру в соціальній 
справедливості, соціальних гарантіях і, як наслідок, може призве�
сти до девальвації цінностей освіти і науки. 

Таким, чином, традиційна технологія навчання, побудована на 
принципі трансляції та відтворення студентами готових зразків 
людської діяльності, з великою ймовірністю, може завдавати 
збитків учасникам освітнього процесу, оскільки домінуюча по�
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треба (внутрішнє, природно обумовлене спонукання) вступає  
в конфлікт із ситуативною домінантою (у вигляді примусово по�
ставленого навчального завдання), у результаті чого виникає си�
туація важкого вибору і, як наслідок, психічна напруга і стрес. 
Проте і формування особистісних смислів навчання в особис�
тісно�орієнтованій моделі навчання також не позбавлене труд�
нощів. Практика показує, що для того, щоб в учнів або студен�
тів з’явилася внутрішня потреба в конструюванні зони свого 
найближчого (смислового) розвитку, однієї тільки зміни виду 
психолого�педагогічного впливу недостатньо. Навіть в умовах 
недирективного управління студенти відчувають труднощі там, 
де від них вимагають прийняття на себе відповідальності за вла�
сну навчальну діяльність. Вони виявляють своєрідну залежність 
від управління ззовні і не схильні розподіляти контроль за на�
вчальним процесом. 

У світлі означених тенденцій гостро постає проблема забез�
печення умов формування в освітньому середовищі ВНЗ особис�
тості студента як самодетермінованого суб’єкта свого професій�
ного і життєвого шляху. У свою чергу, мотивація учіння та потреба 
в самореалізації особистості як суб’єкта професійного становлення 
повинна стати наслідком і результатом впровадження комплекс�
ної програми ефективних психологічних заходів. Освітнє сере�
довище, побудоване за типом розвиваючої системи, повинно 
допомагати усвідомлювати та організувати студентам свої дії, 
управляти процесом свого життя. 

Для XXI сторіччя характерне розуміння, що лише самореаліза�
ція особистості є основною метою будь�якого соціального роз�
витку. Власне ці зміни в суспільній свідомості викликали появу 
нової парадигми освіти, що опирається на підходи й поняття, 
вироблені сучасною практикою. До них можна віднести, зокре�
ма, поняття «інтегрована освіта». 

Одним із варіантів розв’язання проблеми ми пропонуємо 
модель освітнього середовища та програму психологічного забез�
печення розвитку мотивації учіння та самореалізації студентів  
у ВНЗ, що була розроблена на основі комплексного психологіч�
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ного дослідження психологічних проблем самодетермінації мо�
тивації учіння студентів в інтегрованому освітньому середовищі, 
яке може виступати аналогом ціннісного середовища особисто�
сті. Дослідження проводилося у Відкритому міжнародному уні�
верситеті розвитку людини «Україна», де навчаються спільно 
студенти з різним соціальним статусом та станом здоров’я (ін�
тегроване освітнє середовище). 

Програми такого роду, перш за все, повинні спрямовуватись на: 
1. Гуманізацію взаємин в освітньому середовищі; освітнє се�

редовище повинно мати характер розвиваючого та здоров’язбе�
рігаючого, а тому базуватись на цінностях гуманістичного спря�
мування та ціннісного ставлення до себе — саморозвитку, досяг�
нень, духовного задоволення, креативності. 

2. Оптимізацію системи ставлень особистості, центральне місце 
в якій належить самоприйняттю, самоповазі, самопослідовності 
(самокерівництву), позитивному ставленню до інших (оточуючих), 
що сприятиме розвитку адекватності самооцінки, рівню дома�
гань, самоінтересу, саморозумінню, впевненості, наполегливості, 
цілеспрямованості тощо. 

3. Формування цілісності сприйняття подій життєвого шляху, 
оптимального поєднання минулого, теперішнього та майбутнього  
в картині життя, усвідомленості життєвих, цілей і перспектив, 
поєднаності життєвих планів з професійними, професійної іден�
тичності тощо. 

Варто зазначити, що сьогодні мова вже не йде про традиційний 
«психолого�педагогічний супровід навчання студентів», а про 
створення освітнього середовища, яке реалізує особливу культуру 
соціалізації індивідуальності, що формується і культивується на 
основі утвердження принципу співвіднесеності можливостей лю�
дини та освітнього середовища. 

Реалізація комплексної програми розвитку мотивації учіння 
особистості в освітньому середовищі повинна сприяти запуску 
психологічних механізмів перетворення ціннісно�смислової та 
особистісної сфери студентів, що створює умови для появи пси�
хологічних новоутворень, які відображають змістовне наповнен�
ня мотиваційної системи учіння особистості. 
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Отже, освітній процес сучасного ВНЗ повинен актуалізувати 
зміну позиції студента з об’єкта навчання в активного і свідомого 
суб’єкта навчально�професійної діяльності, тобто зростає значення 
формування можливостей самоорганізації учіння студентів. Сфор�
мованість умов для самоорганізації учіння дозволить майбутньому 
фахівцю успішно аналізувати завдання навчання, раціонально 
планувати і організовувати свою роботу індивідуально або в ко�
манді, адекватно оцінювати, своєчасно коригувати та вдоско�
налювати процес і результати учіння. 

Значна роль у реалізації даної програми відводиться виклада�
чеві, який виступає і представником професійної спільноти, тому 
повинен бути носієм професійних гуманістичних цінностей, де�
монструвати зразок ціннісного ставлення в суб’єкт�суб’єктній 
взаємодії, забезпечуючи належну підтримку, а також йому нада�
ється завдання, що полягає в актуалізації потреб у саморозвитку 
і трансформації учбового процесу в самодетермінований. 

Однією із найбільш значимих сфер життєвого простору лю�
дини, її життєвої активності є професійна діяльність. У сучасній 
науково�психологічній літературі для опису системи взаємовідно�
син людини і професії все частіше залучається таке поняття, як 
самореалізація особистісних можливостей, особистісного потен�
ціалу. Разом з тим, діапазон визначень терміна «самореалізація» 
у психологічній літературі досить широкий. За визначенням 
Д. О. Леонтьєва [2], проблема самореалізації особистості на пси�
хологічному рівні припускає аналіз конкретних зовнішніх умов 
і особистісних якостей, що дозволяють даній особистості про�
дуктивно самореалізуватися. У контексті професійної діяльності 
особистісні характеристики виступають як внутрішні ресурси, 
що забезпечують досягнення самореалізації особистості в прос�
торі її професійного буття. Безумовно, що передумовами про�
фесійної самореалізації є адекватне професійне самовизначен�
ня особистості. Проте для студента вибір професії вже відбувся  
і наступним етапом життя є професійна підготовка. 

На етапі професійної підготовки у ВНЗ, основними напря�
мами зазначеної програми є: 1. Реалізація принципів розвиваю�
чого та здоров’язберігаючого освітнього середовища. 2. Організа�
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ція індивідуальної та групової роботи зі студентами, включаючи 
надання психологічної допомоги інформаційного, консультатив�
ного та корекційного характеру. 3. Створення можливостей для 
активного включення в діяльність, максимально наближеної до 
професійної, крім традиційної практичної підготовки студентів. 

Базуючись на концептуальних засадах вищевикладеного під�
ходу, пропонується для впровадження програма тренінгового 
супроводу. Мета цієї програми, що ґрунтується на концепції 
професійного становлення студентів у ВНЗ (Е. Ф. Зєєр) [1] та 
виділенні ним етапів професійного становлення студентів (етап 
адаптації студентів, який охоплює перший рік навчання (пер�
ший курс); етап інтенсифікації — 2–3 курс навчання; етап про�
фесійної ідентифікації — 4–5 курс), відповідно до її поетапної 
реалізації, полягає в забезпеченні психологічної безпеки проце�
су входження особистості в нові соціальні ролі, розвитку особис�
тісних і професійних компетенцій, актуалізації компетенцій само�
менеджменту життя як самореалізації. 

Програма включає такі змістовні блоки: 
1. Ціннісно�цільовий: усвідомлення життєвого покликання, 

власних потенційних можливостей, життєвої мети (значення по�
становки мети, знаходження мети, формулювання цілей, усвідом�
лення проміжних і кінцевих цілей, перешкод у досягненні цілей); 
розгляд власних цілей і суб’єктивної якості життя у контексті 
професійного становлення; планування досягнення цілей, під�
ключення ресурсу, необхідного для самореалізації, допомога  
в знаходженні власних цілей і перспектив в освітньому та соці�
окультурному середовищі. 

2. Актуалізація і розвиток особистісних ресурсів втілення цін�
нісно�цільової спрямованості: в основі формування — усвідом�
лена цінність і навички відповідальності, гнучкості, креативно�
сті, позитивного психологічного настрою (ставлення до себе, до 
інших); усвідомлення необхідності саморозвитку та особистіс�
них змін як умови суб’єктивного психологічного благополуччя 
та самореалізації; сприяння в знаходженні балансу особистіс�
них характеристик для самореалізації; ставлення до здоров’я як 
особистісного ресурсу. 
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3. Проектування професійних успіхів: розвиток особистісних 
та професійно важливих якостей, оптимальних життєвих стра�
тегій, що забезпечують гарантоване просування до успіху через 
освоєння технологій саморозуміння, самоприйняття, самопре�
зентації. 

Основним психологічним методом реалізації комплексної про�
грами — є метод соціально�психологічного тренінгу, оскільки 
активізуючий ефект соціально�психологічного тренінгу обумов�
лений такими його характеристиками, як створенням безпечного 
тренінгового середовища яке забезпечує розуміння учасниками 
себе та групових процесів в міжособистісному спілкуванні та вза�
ємодії; створює можливості для активного включення в діяль�
ність, максимально наближеної до професійної; забезпечує можли�
вість відчути себе в іншій ролі, пережити нові почуття та емоції 
в безпечних умовах групи; розуміти яким чином кожний з учас�
ників впливає на групу в процесі міжособистісної взаємодії; за�
безпечує можливість формування необхідних навичок та умінь. 
Крім того, групові форми психологічної роботи також сприяють 
профілактиці та ослабленню невротичних нашарувань: почуття 
самотності, безпорадності, тривоги, стимулюють соціальну актив�
ність, сприяють перебудові ставлень з оточуючими. Ефективні 
переживання і досвід набутий в групах соціально�психологічного 
тренінгу природно переноситься у реальний світ та стає части�
ною власного досвіду особистості. 

Зупинимося детальніше на описі програми. 
Етап адаптації (1 курс навчання). У традиційному плані адап�

тація студентів першого курсу розглядається як сукупність ос�
новних аспектів, що відображають основні напрями діяльності 
студентів: адаптація до умов та змісту професійного освітнього 
процесу (пристосування до нових форм викладання, контролю  
і засвоєння знань, до іншого режиму праці і відпочинку, само�
стійному способу життя тощо); адаптація до групи (включення 
в колектив однокурсників, засвоєння його правил, традицій); 
адаптація до нової соціальної ролі — студента — та опанування 
її правилами, правами, обов’язками; початок процесу адаптації 
до майбутньої професії (засвоєння професійних знань, умінь і 
навичок, якостей). 
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При дослідженні проблеми адаптації студентів У ВНЗ (С. Г. Ру�
дакова [5]) інтенсивність адаптаційних процесів визначають три 
параметри: 1) рівень актуального розвитку особистості; 2) труд�
нощі навколишнього середовища; 3) рівень особистої активно�
сті і цілеспрямованості. Перші два параметри визначають вели�
чину адаптаційного бар’єру, який необхідно подолати. Таким 
чином, успішне подолання адаптаційних бар’єрів можливе двома 
шляхами: зменшенням самого адаптаційного бар’єру і збіль�
шенням адаптаційного потенціалу особистості. 

Тренінг ефективної адаптації спрямований на формування, 
збільшення адаптаційного потенціалу особистості. Основна мета 
тренінгу ефективної адаптації — розвиток навичок ефективної 
адаптації: міжособистісного спілкування та взаємодії в новому 
колективі, навичок самопізнання, рефлексії, самопрезентації та 
уміння взаємодіяти в спільній діяльності. 

Мета соціально�психологічного тренінгу ефективної адаптації 
конкретизується в наступних задачах: оволодіння необхідними 
соціально�психологічними знаннями; розвиток здібностей адек�
ватного та більш повного пізнання власного «Я» та інших людей; 
розвиток адекватної самооцінки та само ставлення; діагностика 
та корекція особистісних якостей, умінь та навичок необхідних 
для успішної взаємодії в студентській групі; дослідження інди�
відуальних стилів міжособистісної взаємодії та трансформація 
їх з метою ефективної адаптації. 

Тренінг ефективної адаптації складається з 6 занять. Трива�
лість кожного заняття — 2 години. 

Основні блоки тренінгу: 
1. Підготовчий етап. Ознайомлення учасників тренінгу з ос�

новними цілями та завданнями тренінгу, форматом тренінгу. 
Знайомство учасників тренінгової групи з тренером та між со�
бою; з’ясування очікувань учасників групи від тренінгу. Вста�
новлення та прийняття правил тренінгової групи. 

2. Основний етап проведення тренінгової програми: 
а) визначення в особистісній картині світу поняття «майбут�

ня професія», усвідомлення їх значущості для особистості. Під�
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ведення учасників групи до визначення та усвідомлення власних 
особистісних якостей. Діагностика, аналіз та оцінка власного 
«Я», його потенціалу. Підвищення позитивного рівня самостав�
лення шляхом рефлексії та представлення власних чеснот, осо�
бистісних якостей; 

б) знайомство з поняттям «адаптація» із складовими адапта�
ції. Навчання та відпрацювання технік ефективної адаптації: 
самопрезентація власного «Я», знайомство з Іншим та усвідом�
лення цінності Іншого; розкриття своїх цілей у взаємодії; техні�
ка ведення діалогу, дискусії; 

в) аналіз основних проблем самопрезентації власного «Я», ана�
ліз та самооцінка власних якостей та почуттів. Прогнозування 
та планування найближчих цілей власного життя: постановка та 
аналіз цілей, моделювання способів досягнення найближчих цілей, 
розвиток внутрішнього потенціалу, як основи успішного май�
бутнього. Тренінгові методи: творчі вправи, вправи на розвиток 
рефлексії, методи арт�терапії, групове обговорення результатів, 
виконання вправ; 

г) формування навичок ефективної комунікації: ефективне 
слухання, рефлексивне слухання, передача інформації, викорис�
тання відкритих запитань, техніки перефразування, аргумента�
ції. Виділення, аналіз та самооцінка власних якостей для ефек�
тивної комунікації та взаємодії; 

д) формування навичок міжособистісної взаємодії: навичок 
групової дискусії, «мозкового штурму», навичок групового при�
йняття рішень. 

3. Заключний етап тренінгу: узагальнення психологічного 
досвіду, набутих навичок, умінь, отриманих під час роботи в 
тренінговій групі. Рефлексія власного стану до та в кінці тренін�
гової програми, аналіз запланованих очікувань від тренінгу та 
отриманих результатів. Обговорення вражень від тренінгової ро�
боти з учасниками групи, усвідомлення свого стану та змін, що 
відбулися. Виділення навичок, дій, стратегій які учасники гру�
пи будуть використовувати в подальшому житті. 
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Тренінгові методи, які використовуються в програмі: вправи 
на підвищення групової динаміки та згуртованості, проективні 
творчі розповіді, інформаційно�теоретичні блоки, організаційно�
діяльнісні ігри, вправи на розвиток соціальної перцепції, метод 
«мозкового штурму», ігрові вправи, проективний малюнок, групове 
обговорення результатів виконання вправ. 

Етап інтенсифікації особистісного та професійного станов�
лення майбутнього фахівця (2–3 курс навчання) характеризу�
ється як стадія інтенсивного розвитку особистості, загальних та 
спеціальних здібностей, емоційно�вольової регуляції, інтелекту, 
відповідальності за власні рішення, самостійність; подальшого 
усвідомлення і побудова життєвих та професійних цілей; актуа�
лізації і розвитку особистісних ресурсів; усвідомлення необхід�
ності саморозвитку як умови особистісної та професійної само�
реалізації. Тренінгові програми, які реалізуються на даному етапі 
охоплюють основні тенденції етапу: тренінг особистісного роз�
витку «Зустріч із собою» (16 годин); тренінг цілепокладання та 
досягнення цілей (12 годин); тренінг асертивної поведінки (12 
годин). Зазначені тренінги логічно пов’язані між собою. 

Основна мета тренінгу особистісного розвитку «Зустріч із со�
бою» — сприяти самопізнанню, повному і точному уявленню про 
себе як індивідуальності, пізнанню власних психологічних особ�
ливостей, оцінити їх, визначити своє ставлення до них; форму�
вати почуття позитивного самоприйняття; утвердити в свідомості 
значущість окремої особистості; формувати мотивацію до само�
розвитку, як основу потреби самоактуалізації особистості. 

Змістовні блоки тренінгу: 
1. Блок «Я і Я»: розвиток навичок самопізнання, рефлексії, са�

морозкриття; аналіз власних якостей, потенційних можливостей, 
поведінки, самоставлення. Обговорення ступеню прийняття са�
мого себе (своєї індивідуальності, неповторності, позитивних та 
негативних рис). Усвідомлення необхідності власної активності, 
саморозвитку, особистісної позиції, формування активного став�
лення до життя. 
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2. Блок «Я та Інший»: формування навичок міжособистісної 
перцепції та взаємодії. Усвідомлення особистісних якостей та 
формування умінь необхідних для ефективного міжособистіс�
ного спілкування (вміння виявляти підтримку, розуміння, дру�
желюбність, позитивне ставлення до себе та Інших, регулюван�
ня власних почуттів та поведінки в міжособистісний взаємодії). 
Розвиток комунікативних вмінь та навичок (активного слухання, 
емпатійних здібностей, спостережливості, точної передачі інфор�
мації). Отримання нового досвіду у спілкування, вдосконалення 
рівня довіри до оточуючих. 

3. Блок «Я, Світ, Майбутнє»: усвідомлення себе, власних по�
тенційних можливостей, життєвих цілей необхідних для самороз�
витку, самореалізації та відчуття психологічного благополуччя. 
Завдання цього блоку сформувати уявлення, навички та уміння 
взаємодіяти зі Світом, Іншими та собою. Використовуються 
вправи на візуалізацію, моделювання, розвиток рефлексії, твор�
чості. Групове обговорення після виконання вправ дає можли�
вість отримати зворотній зв’язок від кожного учасника, щодо 
емоцій, переживань, думок та поведінки. 

Тренінг цілепокладання та досягнення цілей. Мета тренінгу — 
отримання знань, розвиток навичок та умінь роботи з цілями 
(формування, усвідомлення та шляхи ефективного досягнення 
цілей). 

Змістовні блоки тренінгу: 
1. Блок 1. «Я та мої цілі» — робота з ціннісно�смисловою сфе�

рою особистості. Основні завдання блоку: 1. Формування по�
няття «ціль», життєві цілі, професійні цілі, реальні цілі, псевдо�
цілі, ідеальні цілі, ближні та дальні цілі. 2. Діагностика власних 
цілей за критеріями СМАРТ (ресурс, обмеження в досягненні 
цілей, визначеність у часі, реалістичність цілей, специфічність 
цілей). 3. Виділення та аналіз ближніх та дальних цілей. 

2. Блок 2. «Ресурси досягнення цілей» — дослідження влас�
них переконань та перешкод які заважають досягненню цілей; 
робота з особистісними ресурсами для досягнення цілей. Основ�
ні завдання блоку: 1. Знаходження шляхів для досягнення влас�
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них цілей, усвідомлення відповідальності за досягнення / недо�
сягнення власних цілей. 2. Розширення діапазону власних мож�
ливостей для досягнення цілей. 3. Формування навичок та умінь 
роботи з цілями (технологія «Управління по цілях»). 

Тренінг асертивної поведінки. Мета тренінгу — формування на�
вичок впевненої поведінки, саморозуміння, розуміння інших та 
конструктивної поведінки у взаємодії з оточуючими. 

Змістовні блоки тренінгу. 
Блок 1. «Королівство власного Я». Основні завдання блоку: ро�

зуміння кордонів власного «Я», своєї «психологічної території», 
своїх прав, внутрішньої свободи, несвободи та можливостей; 
дослідження установок невпевненої поведінки. Формування по�
няття «асертивність» та впевнена поведінка. Розвиток здібностей 
до ідентифікації з іншою людиною, вміння передбачати її дії. 
Розвиток рівня довіри собі, довіри до оточуючих, позитивного 
самоставлення. 

Блок 2. «Асертивна поведінка». Завдання, які вирішуються  
в другому блоці: Діагностика та аналіз власних паттернів поведі�
нки; диференціація агресивної та впевненої поведінки, їх інди�
катори. Відпрацювання навичок розрізняти ці види поведінки 
та розуміння витоків невпевненої та агресивної поведінки. 

Розвиток навичок впевненої поведінки: саморозкриття почут�
тів, емоцій; вербалізація власних почуттів, переживань; знаход�
ження конструктивного компромісу; наполегливість, аргумента�
ція. Опанування техніками аргументації асертивної поведінки: 
«техніка Я�висловлювань», «техніка позитивних відповідей Со�
крата», техніка «розділення аргументацій». 

Основні методи тренінгу «Асертивної поведінки» є: моделю�
ючі ситуації, вправи�саморозкриття, вправи�самопрозентації, про�
ективний малюнок, вправи на візуалізацію, вправи на групове 
обговорення, вправи на групову взаємодію. 

Етап професійної ідентифікації (4–5 курс) характеризується 
формуванням професійної ідентичності (приналежності до пев�
ної професії) та готовністю до майбутньої професії; сформова�
ністю уявлень про себе як майбутнього фахівця та особистість; 
свої професійні цілі та можливості їх реалізації. 
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Для реалізації завдань етапу професійної ідентифікації ми за�
стосовуємо тренінгові програми: «Тренінг професійної компе�
тентності» та «Тренінг професійної самопрезентації». 

«Тренінг професійної компетентності» розрахований на 16 го�
дин. Мета тренінгу — формування особистісної готовності, про�
фесійних компетенцій та професійної компетентності до май�
бутньої професії; створення можливостей для активного вклю�
чення в діяльність, максимально наближеної до професійної. 

Блок 1. «Особистісна готовність до майбутньої професії». За�
вдання блоку: діагностика, аналіз особистісної готовності до май�
бутньої професії; виділення особистісних компетенцій та їх ін�
дикаторів до майбутньої професії; здійснення корекційно�розви�
ваючих заходів, які сприятимуть формуванню або трансформа�
ції необхідних особистісних переконань, якостей, компетенцій, 
поведінки; надання необхідної супервізійної допомоги в фор�
муванні образу «Я», як представника майбутньої професії. 

Блок 2. «Професійна компетентність». Завдання блоку: форму�
вання поняття «професійна компетентність» (інструментальна, 
комунікативна, соціально�психологічна) та «професійні компе�
тенції»; діагностика та аналіз власних професійних компетенцій 
та їх індикаторів; актуалізація особистісного потенціалу та роз�
виток необхідних професійних компетенцій; формування стра�
тегій саморозвитку професійної компетентності. 

Вирішення поставлених завдань в тренінгу досягаються вико�
ристанням наступних тренінгових методів: ділові ігри, ситуатив�
но�професійні завдання, групова дискусія, зворотний зв’язок, ін�
дивідуальні професійно направлені завдання, групові завдання. 

«Тренінг професійної самопрезентації» розрахований на 12 го�
дин. Мета та направленість тренінгу — формування навичок та 
умінь професійної самопрезентації в ситуації пошуку роботи та 
відбору на вакантну посаду. 

Мета тренінгу реалізується в наступних задачах: 
1. Сформувати знання про професійну самопрезентацію, як 

ефективний спосіб управління враженнями про себе як профе�
сіонала. 
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2. Визначення в особистісному просторі розуміння та понят�
тя «майбутня робота, майбутня посада, сфера діяльності». Ви�
значення їхньої значущості для особистості. 

3. Формування навичок професійної самопрезентації: заоч�
ної (написання резюме, інформації про кандидата на посаду). 
Відпрацювання технологій написання резюме. 

4. Формування навичок професійної самопрезентації — оч�
ної (бесіда при прийомі на роботу). 

5. Відпрацювання навичок та прийомів проходження струк�
турованої та неструктурованої бесіди, при відборі на посаду. 

Основний етап проведення тренінгової програми: 
а) визначення в особистісній картині світу поняття «майбут�

ня робота», «майбутня кар’єра» усвідомлення їх значущості для 
особистості. Підведення учасників групи до визначення та усві�
домлення власних професійно важливих якостей та особистіс�
них якостей. Аналіз і оцінка власного «Я», його потенціалу. Під�
вищення позитивного рівня самоставлення шляхом рефлексії та 
представлення особистісної готовності, професійних компетен�
цій, необхідних в майбутній роботі; 

б) знайомство з поняттям та складовими стратегії самопрезен�
тації «самопрезентація» та «самопросування». Навчання та від�
працювання технік самопросування: реальна демонстрація сво�
їх професійних та особистісних можливостей, розкриття своїх 
власних цілей, формулювання своїх запитів та умов до майбут�
ньої роботи, посади; 

в) аналіз основних проблем професійної самопрезентації, аналіз 
та самооцінка власних якостей та почуттів. Прогнозування та 
планування власного професійного життя: постановка та аналіз 
професійних цілей, моделювання способів досягнення найближ�
чих професійних цілей, розвиток внутрішнього потенціалу, як 
основи успішного майбутнього; 

г) формування навичок професійної самопрезентації: заочної 
(написання резюме) та очної (бесіда при прийомі на роботу). 
Виділення, аналіз та самооцінка професійно важливих якостей 
учасників тренінгової групи. Складання власних резюме та їх 
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презентація в групі. Знайомство та оволодіння навичками очної 
самопрезентації, необхідними при прийомі на роботу. Тренінгові 
методи: ділові ігри, навчальні кейси, ситуаційні вправи, зворот�
ній зв’язок. 

Реалізація представленої програми сприятиме посиленню моти�
вації учіння студентів і, як наслідок, забезпеченню соціального 
замовлення щодо виховання гармонійної, цілісної особистості, 
здатної до творчої і активної життєвої позиції. 

Звичайно, в процесі реалізації програми можуть мати місце 
успіхи та невдачі, що викликають радості і прикрості, які підсилю�
ють або послаблюють мотивацію особистості. Найважливішою 
умовою реалізації мотиваційного потенціалу є створення в про�
цесі виконання програми ситуацій успіху, переживання суб’єктом 
радості від успіхів і удач. 

Позитивним моментом у більш глибокому осмисленні цілей 
періоду навчання у ВНЗ є, на нашу думку, активізація практич�
ної складової підготовки фахівця, зокрема певне суміщення на�
вчання із роботою за фахом. У цьому випадку значення навчаль�
ної діяльності для студента зростатиме, підсилюючи значимість 
мотиваційного компоненту учіння. Така діяльність, у цілому, 
орієнтує суб’єкта на самостійну постановку цілей, на усвідом�
лення ним змісту виконуваної діяльності, того, що він як май�
бутній фахівець є її продуктом. 

Оскільки реалізація себе в майбутній професії можлива за�
вдяки усвідомленим і осмисленим уявленням про себе, уявлен�
ням про свій ідеал професіонала, побудові стратегії свого про�
фесійного зростання в майбутньому та реальним знанням про 
себе, своїй відповідності існуючим уявленням, мабуть, єдиною 
можливістю для впорядкування даних уявлень є включення 
студентів у діяльність, наближену до професійної. 

Для реалізації даних можливостей у ВНЗ вкрай доцільно ство�
рювати студентські навчально�науково�виробничі підрозділи (да�
лі — СННВП), діяльність яких відбувається під наглядом та з до�
помогою досвідченого наставника. 
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Отже, на основі аналізу процесу трансформації системи освіти 
в Україні, показано перспективу постнекласичного етапу в по�
будові моделі освітнього середовища розвиваючого та здоров’я�
зберігаючого типу, де цінністю стає розвиток потенцій і можли�
востей людини, процес її творчої самоактуалізації та самореалі�
зації. Постнекласична система освіти утверджується на основі її 
інформатизації та комп’ютеризації, розвиток особистості базу�
ється на можливості вільного виходу до інформаційного прос�
тору. Як соціальний інститут вона слугує відтворенню та наро�
щуванню гуманітарного потенціалу нації, є запорукою її само�
ідентичності. Обґрунтовано значення: культивування системи 
цінностей освітнього середовища, що визначають життєву перс�
пективу, «вектор» розвитку особистості, які, будучи відображен�
ням цінностей соціального середовища, впливають на групові 
норми і цінності, виконуючи функцію регулятора групової згур�
тованості та активності; розбудови ціннісно�смислового прос�
тору, що сприятиме інтеріоризації гуманістичних цінностей, які, 
в свою чергу, виступають потенційними мотивами. 

 
В статье предложена комплексная программа психологическо�

го обеспечения оптимизации мотивации учения и самореализации 
студентов ВУЗов, основанная на идее построения ценностно�смыс�
лового пространства личности, способствующего интериоризации 
ценностей саморазвития и самореализации. 

 
Ключевые слова: образовательная среда, мотивация учения, 

самодетерминация, самореализация. 
 
The complex program of psychological providing support optimization 

training motivation and self�realization of university students is given in 
the article. This program is based on the idea of re�erecting valued�
semantic to space of personality, which is favourable to self�fulfilment. 

That realization in the studies of ideas of humanism paradigm resulted 
in in the new understanding of aims of modern education and raising on 
the first plan of value of development of personality of future specialist, is 
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shown Personal values are understood as a source of individual motivation 
functionally equivalent to the necessities. 

The integrated educational environment is examined as a model of 
the valued environment of personality. The program of the psychological 
support of development of motivation of training and self�realization of 
university students is offered. This program is worked out on the basis of 
the results of complex psychological researches of psychological problems 
of self�determination of students training motivation in the integrated 
educational environment. 

The program offered is based on principles of humanizing of mutual 
relations in an educational environment and optimization of the system 
of relations of personality and forming integrity of perception of vital 
events, realized thought vital, aims and prospects, and vital plans with 
professional associated with. 

In the article creation of educational environment is grounded on the 
special culture that will realize individuality socialization. This program 
is formed and cultivated on the basis of claim of principle of correlation 
of man’s possibilities and educational environment. Student’s position of 
in such educational environment changes from the object of training to 
the active and conscious subject of educational�professional activity. 

 
Keywords: educational environment, motivation of studing, self�

determination, self�realization. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 
У статті розглядається проблема психологічних особливостей 

професійного становлення майбутніх фахівців у студентському 
інтегрованому середовищі. Сконцентрована увага на описі стадій 
професійного становлення особистості, протиріч, які виникають 
в даному процесі, способів їх подолання. Проаналізовано напрями 
розвитку особистості студента як майбутнього фахівця. Описа�
но окремі дані експериментального дослідження. 

 
Ключові слова: інтегроване освітнє середовище, професійне 

становлення, процес професіоналізації, самореалізація, проти�
річчя професійного становлення, криза професійної самоіден�
тичності, професійна спрямованість. 

 
Постановка проблеми. Зростання кількості людей з обме�

женими функціональними можливостями (понад 650 млн, з них 
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близько 3 млн — в Україні) вимагає пошуку засобів і форм інте�
грації у різні сфери життя суспільства. Це зазначено у Конвенції 
ООН про права інвалідів (ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН 
13.12.2006 р.), яка набула чинності в Україні з 06.03.2010 р. 
Конвенція наголошує, що інваліди мають право на освіту без 
дискримінації, що гарантується також інклюзивною освітою на 
всіх рівнях. Держави�учасниці забезпечують доступ інвалідів до 
загальної вищої освіти, професійного навчання, освіти для до�
рослих протягом усього життя нарівні з іншими [7]. 

Спільне навчання осіб з обмеженими функціональними мож�
ливостями та здорових людей створює інвалідам сприятливі умови 
повноцінної соціальної реалізації, підготовки до активної участі 
в житті суспільства, забезпечує готовність до стосунків зі здоро�
вим оточенням у вищому навчальному закладі (ВНЗ) та за його 
межами. 

Сутність інтегрованого навчання оптимально висвітлено че�
рез призму соціально�освітньої інтеграції, що передбачає інте�
грацію особистості з обмеженими функціональними можливос�
тями в освітній простір саме через систему соціальних зв’язків, 
у процесі міжособистісної взаємодії та спільної діяльності інди�
віда з членами певної соціальної групи. Проте проблема психоло�
гічних особливостей професійного становлення майбутніх фа�
хівців в інтегрованому освітньому середовищі сьогодні потребує 
системного та детального вивчення. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема інтеграції осіб з об�
меженими функціональними можливостями засобами освіти та 
можливості доступу їх до освіти, у тому числі вищої, досліджу�
валася у працях вітчизняних (О. Безпалько, В. Ільїна, А. Колу�
паєвої, Є. Мартинова, О. Молчан, О. Полякової, Т. Самсонова, 
Н. Софій, О. Столяренко, В. Синьова, П. Таланчука, Є. Тарасен�
ка, Н. Шаповала, А. Шевцова та інших) і зарубіжних (Ф. Амст�
ронг, Н. Борисової, Б. Барбера, Г. Беккера, П. Бурдьє, Дж. Де�
віса, К. Дженкса, X. Кербо, М. Крозьє, Ф. Кросбі, П. Романова, 
В. Шмідт, К. Тейлора, О. Ярської�Смірнової та інших) дослід�
ників. 
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Вивчаючи цю проблематику у руслі сучасних освітніх пере�
творень необхідно враховувати специфіку взаємного сприйняття, 
соціальні установки конкретного соціуму. Аналіз праць вітчиз�
няних та зарубіжних науковців доводить необхідність усвідом�
лення та прийняття суспільством цінностей інтегрованого на�
вчання, встановлення толерантних, партнерських, діалогічних 
взаємин усіма учасниками освітнього процесу. З метою всесто�
роннього вивчення впливу інтегрованого середовища на особис�
тість, у цій статті буде сконцентрована увага на вивченні психо�
логічних особливостей професійного становлення майбутніх фа�
хівців у студентському інтегрованому середовищі. 

Для глибокого розуміння процесу професійного становлення 
особистості насамперед зупинимось на означенні його основних 
стадій [5]. 

Першою в цьому цілісному процесі виділяють стадію оптиці, 
яка полягає у формуванні професійних намірів, професійного 
самовизначення, відбувається свідомий вибір професії на осно�
ві врахування індивідуально�психологічних особливостей. 

Наступна стадія — професійна підготовка. Її основне завдання 
сформувати професійну спрямованість та систему соціально і про�
фесійно орієнтованих знань, умінь, навичок, придбання досвіду 
вирішення типових професійних завдань. 

Третя стадія — професійна адаптація. ЇЇ основне призначен�
ня — входження в професію, освоєння нової соціальної ролі, 
засвоєння нових технологій професії, набуття досвіду самостій�
ного виконання професійної діяльності. 

Наступною у цьому процесі відведено місце первинній і вто�
ринній професіоналізації, це — формування професійного мен�
талітету, інтеграція соціально і професійно важливих якостей  
і умінь у відносно стійкі професійно значущі констеляції, висо�
кокваліфіковане виконання професійної діяльності. 

Останньою у цьому процесі виділяють стадію професійної майс�
терності, яка полягає в повній реалізації особистості у творчій 
професійній діяльності на основі інтеграційних психологічних 
новоутворень, у творчому проектуванні своєї кар’єри, досяг�
ненні вершин («акме») професійного розвитку. 
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Перехід від однієї стадії професійного становлення до іншої 
означає зміну соціальної ситуації розвитку, зміни змісту прові�
дної діяльності, освоєння або присвоєння нової соціальної ролі, 
професійної поведінки і, звичайно, перебудову особистості. Усі 
ці зміни не можуть не викликати психічного напруження осо�
бистості. Перехід від однієї стадії до іншої породжує суб’єктивні 
і об’єктивні труднощі, міжособистісні і внутрішньоособистісні 
конфлікти. Можна стверджувати, що зміна стадій ініціює нор�
мативні кризи професійного становлення особистості. Проті�
кання двох перших стадій припадає на період навчання у стар�
шій школі та ВУЗі. 

Студентський вік, про який піде мова у статті, має, як прави�
ло, межі від 16–17 до 21–23 років, є найважливішим етапом без�
посереднього професійної підготовки. Відомо, що це «вік проти�
річ», вік бурхливих змін у самосвідомості молодої людини та 
професійного розвитку, інтенсивно відбувається формування про�
фесійної рефлексії. Це рубіж росту «Я�професійного», «Я�соці�
ального», «Я�рефлексивного» [3]. 

Процес розвитку, дозрівання, на думку Ш. Бюлер, відбувається 
у людини в особливих психічних явищах, специфічних для ко�
жної фази життя. Так, наприклад, для підліткового і юнацького 
віку характерна «психічна пубертатність», пов’язана з форму�
ванням і розвитком особливих форм рефлексії — порівняльної, 
визначальної, синтезуючої. «Психічна пубертатність», як вва�
жає автор, виникає як результат «дозрівання» особистісної пот�
реби в доповненні особистості підлітка (юнака), його «Я», осо�
бистістю іншої людини — «Ти». Саме з цим життєвим явищем, 
опосередкованим розвитком особливих форм рефлексії, Ш. Бюлер 
пов’язує формування у підлітково�юнацькому періоді ідентич�
ності (статевої, рольової, професійної тощо), пошук шляхів роз�
криття свого «Я» іншому «Ти» (дружба, любов) тощо. Ці процеси 
супроводжуються не тільки зміною «Я», але і зміною установки 
стосовно навколишнього світу, інших «Ти», самого себе [6, 8]. Так 
формується активно усвідомлюване життєствердження (через лю�
бов, пізнання і самопізнання, свідоме прагнення до професійної 
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діяльності, мрійництво, активне формування власної особистості. 
Для студента з обмеженими функціональними можливостями 
запорукою формування особистісної ідентичності, яка включає 
і професійну, є можливість активного соціально�професійного 
спілкування. Що в свою чергу і забезпечує інтегроване освітнє 
середовище. На думку Ш. Бюлер, залежно від рівня розвитку 
рефлексивної свідомості, психічна пубертатність може носити 
як позитивний, так і негативний характер і виражатися в проти�
річчях соціального, особистісного та професійного розвитку (на�
приклад, «пасивна меланхолія», «агресивний самозахист» тощо), 
що часто може бути характерним для людей з обмеженими функ�
ціональними можливостями [8]. 

Свідоме, активно�рефлексивне ставлення до життя, професії, 
до себе як до суб’єкта життєдіяльності дозволяє людині перейти 
до фази зрілості. Яка характеризується висуванням й усвідом�
ленням чітких і точних напрямів (цілей) майбутнього життя, вибір 
конкретних шляхів їх досягнення, інтенсивні, активні зусилля  
і пошуки, пов’язані зі становленням світогляду, професійної по�
зиції, формуванням особистості загалом. Кінцевим результатом 
етапів зрілості є: досягнення поставлених цілей в особистому  
і професійному житті, соціальна, особиста, професійна «спромож�
ність», що спрямовує стиль буття. 

У професійній діяльності становлення особистості відбувається 
особливо інтенсивно, оскільки вона концентрує у себе основну 
активність суб’єкта. 

Цей процес значною мірою залежить від ролі батьків і сімей�
ного виховання. Під впливом родини відбувається становлення 
вихідної системи відношення суб’єкта до світу професій і до себе 
як майбутнього професіоналу. Велике значення мають для ди�
тини так звані сценарії виховання. У ряді випадків батьки здатні 
негативно вплинути на професійну долю своїх дітей, наполяга�
ючи на професії, яка чужа дитині чи має протипоказання. Роз�
глянемо найбільш поширені батьківські плани, що негативно 
впливають на майбутнє професійне життя особистості [1]: 
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• принципові статеві переваги — у випадку попереднього 
налаштування на дитину певної статі і при появі дитини іншої 
статі спостерігається виховання за типом протилежної статі з на�
в’язуванням відповідних інтересів чи професій, або зникнення 
інтересу до виховання та ігнорування певних здібностей; 

• прагнення продовжити в дитині власну лінію розвитку — 
професійне скерування, схоже з батьківським, здебільшого про�
тилежне здібностям дитини; 

• прагнення до компенсації — дитина повинна досягти того, 
чого не вдалося батькам, здебільшого це далекі від відповідного 
середовища сфери діяльності, підготувати до яких дитину немає 
внутрішніх можливостей; 

• реалізація сценарію «батьки вундеркінда» — дитина орієн�
тується на дуже високі досягнення в обстановці підвищеної від�
повідальності та перевтомлення; 

• прагнення до збереження батьківського пріоритету будь�
якою ціною — розвиток дитини гальмується, щоб вона не пере�
вищила рівень батьків, у тому числі і в професійному відно�
шенні; 

• надмірна пожиттєва опіка, у випадку виховання в сім’ї ди�
тини�інваліда. В такому випадку формується особистість, яка 
концентрується на своїй меншовартості, і не вважає за можливе 
професійно реалізуватись, або особистість, яка прагне маніпу�
лювати оточуючими, вважаючи, що оволодіння професійними 
навиками необов’язкове, оскільки суспільство і так зобов’язане 
забезпечити всім необхідним. 

Усі наведені сценарії моделей батьківського відношення ви�
ступають факторами гальмування професійного розвитку осо�
бистості в періоди, що передують безпосередній професійній 
орієнтації. У випадку професійного навчання особистості із по�
дібною сценарною моделлю в інтегрованому освітньому сере�
довищі (незалежно чи це здорова особистість чи з обмеженими 
функціональними можливостями) можлива активна переоцінка 
минулих переконань, поглядів, навіть інколи, руйнування сце�
нарних моделей. Для прикладу, здоровий студент, спостерігаючи 
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цілеспрямованість, вольові зусилля свого одногрупника з обме�
женими функціональними можливостями у професійному ста�
новленні, його бажання бути активним у своєму суспільному 
існуванні, може відмовитись від поведінки байдужої, ображеної 
особистості, професійний вибір якої зробили батьки. І, навпаки, 
студент з обмеженими функціональними можливостями на�
вчиться формувати далеку перспективу, правильно мотивувати 
власну діяльність, спілкуючись у колективі, який не акцентує 
увагу на «особливих потребах». 

Необхідно відзначити, що саме професійний шлях в теорії  
К. Г. Юнга є основним чинником самореалізації, адаптації осо�
бистості до умов життя, самозахисту від неврозу і деструкції. 
Причому, не просто професійний шлях, а усвідомлені, відреф�
лексовані етапи професіоналізації в їхній діалектичній єдності [8]. 
Фактично виявляється, що постійна рефлексивна робота над 
зовнішніми і внутрішніми проблемами, які супроводжують бут�
тя людини, «береже нас від отупіння і закостеніння», дозволяє 
соціально і особистісно самоствердитися, зокрема у професій�
ній діяльності. 

Процес професіоналізації розглядається як кризовий, а про�
тиріччя професійного становлення зводяться до 4�х основних 
груп чинників: 

а) професійні дії і способи їх об’єктивації, а також професій�
ні можливості й умови їх реалізації; 

б) професійна продуктивність і пов’язана з нею задоволеність 
професійною діяльністю; 

в) взаємодія феноменів «Я» і «Інші» у професійному житті (на 
рівні співробітництво�суперництво, визнання�невизнання тощо); 

г) специфіка кар’єри як підвищення статусу професіонала, 
можливості й реалії професійного росту тощо. 

Механізмом розв’язання цих протиріч професійного станов�
лення особистості, на думку авторів, є феномен усвідомлення 
причин кризи і шляхів виходу з існуючого становища (конструк�
тивна рефлексія) [5]. 
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Відомо, що в процесі професійного навчання у вузі відношен�
ня «людина – професія», що до тепер визначалося лише уявлен�
нями особистості про обрану професію (не завжди вичерпними, 
часто інфантильними, ідеалізованими), починає опосередкову�
ватися необхідністю включення цієї особистості в активну, прак�
тичну діяльність, формування себе як професіонала, суб’єкта 
професійного відношення. На цьому етапі починає складатися 
образ «Я — як професіонал, який розвивається», формується 
професійна самоідентичність. 

Проте у сучасній вітчизняній вищій освіті, на думку фахівців, 
має місце криза професійної ідентичності студентського середо�
вища. Це виявляється у певних способах адаптації студентів до 
навчально�професійної діяльності, а також у підвищеній три�
вожності і невпевненості в собі, своєму професійному майбут�
ньому випускників вузів і молодих фахівців. 

Змістом кризи професійної самоідентичності в студентсько�
му віці є також загострення суперечностей, що лежать в основі 
динаміки професійного становлення. Це, зокрема, суперечність 
між потребою особистості у професійному самовизначенні (яка 
у студента з обмеженими функціональними можливостями мо�
же виражатися як потреба набуття певного соціального статусу, 
самореалізації в діяльності, самоствердження в професійному 
середовищі) і відсутністю необхідних професійних знань, умінь 
та навичок для її задоволення. 

Перехід від початкового етапу навчання у вузі до наступного 
виявляється в суперечності між уявленнями колишнього стар�
шокласника про ідеал професіонала і «розмитими», неповними, 
часто неадекватними уявленнями про себе як професіонала, що 
формується. Ця суперечність ефективно розв’язується шляхом 
створення адекватного образу «Я — як професіонал». 

У процесі навчально�професійної діяльності в конкретному вузі 
виникає суперечність між досвідом навчальної роботи в школі  
і новими вимогами до навчання у даному навчальному закладі. 
Глибина цієї суперечності носить індивідуальний характер і за�
лежить як від внутрішньоособистих чинників (мотивації вибору 
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професії, установки на навчання, рівня особистісної активності 
тощо), так і від об’єктивних чинників, що визначають характер 
навчально�професійної діяльності (наприклад, «дух вузу», «спря�
мованість групи», особливості форм і методів навчання, вироб�
ничої практики тощо). Можливою формою прояву цієї супереч�
ності є невідповідність уявлень особистості про себе як суб’єкта 
навчання ідеалові, створеному на основі нормативних вимог  
і логіки побудови навчального процесу в конкретному навчаль�
ному закладі. 

У студентському інтегрованому середовищі існує також і об’єк�
тивна суперечність між уявленнями особистості про обрану про�
фесію (освіта, умови, оплата роботи тощо) та її реальною сутні�
стю. Ступінь виразності залежить від того, наскільки адекватні 
ці дані. Така суперечність пов’язана із специфікою юнацької 
життєвої і професійної перспективи, що базується на високому 
рівні домагань, безкомпромісності у виборі цілей, їх ідеалізації. 
Так, К. Г. Юнг називає це «контрастуючими з дійсністю ілюзі�
ями» і «невірними уявленнями», які не відповідають зовнішнім 
умовам, з якими людина зіштовхується. Часто це пов’язано із 
надто великими очікуваннями, з недооцінкою зовнішніх труд�
нощів або ж із необґрунтованим оптимізмом чи негативізмом [5]. 

Подолання кризи професійної самоідентичності студентської 
молоді може бути забезпечено зрілістю самосвідомості і пози�
тивною рефлексивністю особистості, розвитку яких, як свідчать 
соціологічні і психологічні дослідження, не надають належного 
значення ні освітні структури, ні власне молоді люди. Відомо, 
що активна рефлексія як логічна складова самопізнання й уні�
версальний спосіб побудови ставлення особи до власної життє�
діяльності, дає можливість молодій людині усвідомити себе суб’єк�
том професійного і життєвого становлення, надає її можливості 
самостійності, ініціативності, креативності. 

Більша частина проблем у навчанні студента вищої школи 
викликана несвідомим вибором спеціальності. Так дуже часто 
трапляється із студентами з особливими потребами: вибираєть�
ся не професія, а вуз чи спеціальність, які можуть забезпечити 
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належні умови навчання, забезпечити інтегроване інклюзивне се�
редовище. Таким чином студентів у ставленні їх до своєї майбут�
ньої спеціальності варто диференціювати, відповідно розмежо�
вуючи і психолого�педагогічні підходи впливу на них. Становлення 
особистості студентів як майбутніх фахівців ускладнюється, якщо 
професія обиралася компромісно, не з власного бажання. 

М. Дьяченко та Л. Кандибович перераховують такі напрями 
розвитку особистості студента як майбутнього фахівця [4,6]: 

• міцніє професійна спрямованість, розвиваються необхідні 
здібності; 

• вдосконалюються, «професіоналізуються» психічні проце�
си, стани, досвід; 

• збільшується почуття обов’язку, відповідальність, профе�
сійна самостійність, більш рельєфно виступає індивідуальність 
студента, його життєва позиція; 

• ростуть домагання студента в галузі своєї майбутньої спе�
ціальності; 

• на основі інтенсивної передачі соціального і професійного 
досвіду та формування необхідних якостей росте соціальна, ду�
ховна й моральна зрілість; 

• збільшується вага самовиховання студента у формуванні 
якостей, досвіду, необхідних йому як майбутньому спеціалісту; 

• міцніє професійна самостійність і готовність до майбут�
ньої практичної роботи. 

Також показником ефективності навчального процесу у ви�
щому навчальному закладі є соціальна, духовна й професійна 
зрілість особистості студента, цілісність і стійкість його «Я», психо�
логічна готовність випускника до реалізації професійних функцій. 

Автори, які займаються вивченням студентства спробували ви�
ділити типи студентів. Так досить поширеною є типологія сту�
дентів американського коледжу, яку сформулювали Д. Готліб  
і Б. Ходкінс [3]. Більш детально пропонуємо розглянути типо�
логізацію професійної спрямованості студентів запропонованої  
Э. Ф. Зеер, яка більшою мірою адаптована до умов інтегровано�
го освітнього середовища [2]: 
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I тип — студенти з позитивною професійною спрямованіс�
тю, що представляє ситуацію відповідності особистості обраній 
професії, що передбачає зв’язок між домінуючими, провідними 
мотивами із вмістом професійної діяльності. 

II тип — студенти, які остаточно визначилися зі своїм вибо�
ром професії. Їх прийнятний компроміс між невизначеністю: 
іноді негативним ставленням до професії та продовженням на�
вчання у вузі, перспективою надалі працювати у цій професії. 

III тип — студенти з негативним ставленням до професії. Мо�
тивація їх вибору обумовлена суспільними цінностями вищої 
освіти. Вони мають дуже слабке уявлення про професію. Тут про�
відний мотив — потреба не так у самій діяльності, як у різних 
пов’язаних із нею обставинах. 

Узагальнюючи розгляд теорій, які відбивають особливості про�
фесійного становлення особистості, варто зазначити: що про�
фесіоналізація традиційно інтерпретується як тривалий, багато�
аспектний процес, детермінований особливостями біологічного, 
психічного, соціального і власне особистісного розвитку людини. 

Експериментально така проблема досліджувалася у двох ас�
пектах: здійснювався порівняльний аналіз психологічних особ�
ливостей, які є значимими для професійного становлення серед 
студентів різних курсів (першого та третього курсів); а також 
порівняльний аналіз особливостей професійного становлення 
студентів�інвалідів та здорових студентів, які навчаються в інте�
грованому освітньому середовищі. Загальну вибірку склали 209 
студентів першого та третього курсів. Студенти з обмеженими 
функціональними можливостями склали 16%. 

Якісний аналіз отриманих результатів дозволяє зауважити, що 
серед студентів першого курсу переважають мотиви отримання 
диплому та мотиви отримання знань, бажання пошуку обхідних 
шляхів при здачі іспитів та заліків. Мотив опанування професі�
єю не є головним на цьому етапі. Третьокурсники вже усвідом�
люють себе майбутніми фахівцями, вони прагнуть оволодіти 
знаннями в галузі своєї майбутньої професії та сформулювати 
професійно важливі якості. 
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Аналізуючи особливості професійної ідентичності, для студен�
тів першого курсу характерні наступні статуси: мораторій (криза 
вибору) та невизначена професійна ідентичність. Для студентів 
з обмеженими функціональними можливостями першого курсу 
характерна невизначена та нав’язлива професійна ідентичність, 
яка характеризується відсутністю міцних професійних цілей, 
варіантів свого професійного розвитку. 

Лише 13,4% студентів�першокурсників мають сформовану про�
фесійну ідентичність. В основному це студенти, які усвідомле�
но, самостійно зробили свій професійний вибір, тобто пройш�
ли через «кризу вибору» і самостійно сформували систему знань 
про себе, про професійні цінності та життєві переконання. 

Для студентів третього курсу переважають: статус сформова�
ної професійної ідентичності та мораторій (криза вибору). При 
чому останній більшою мірою стосується студентів з обмеженими 
функціональними можливостями. Вони ще продовжують дос�
ліджувати альтернативні варіанти професійного розвитку, при�
міряти на себе професійні ролі, прагнуть якомога більше дізна�
тися про обрану спеціальність. Зазвичай, дуже велика частина 
людей після кризи вибору при сприятливих умовах переходить 
до стану сформованої ідентичності. 

Варто звернути увагу на якісні показники дослідження сми�
сложиттєвих орієнтацій, так першокурсники (враховуючи студен�
тів з обмеженими функціональними можливостями) характери�
зуються достатньо високими показниками загальної осмисленості 
життя. Припускаємо, що саме вступ до ВУЗу дав їм можливість 
побачити більш визначене майбутнє, яке пов’язане з навчанням. 

Усі першокурсники сприймають оточуючу дійсність більш емо�
ційно насичено. Проте у студентів з обмеженими функціональ�
ними можливостями показники по субшкалі «Результативність 
життя», тобто задоволеність самореалізацією, виявилися не ви�
сокими. Це свідчить про те, що у таких студентів недостатньо 
стійка оцінка пройденого відрізку життя, його продуктивності  
і осмисленості. 
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Низькі показники по субшкалі «Локус контролю�Я» відпові�
дають уявленню першокурсників про себе як про особистість, 
яка не достатньо володіє свободою вибору, щоб побудувати життя 
відповідно до своїх цілей і уявлень. Такі показники можна по�
яснити відсутністю досвіду самостійного життя в соціумі, залеж�
ністю від батьків. 

У третьокурсників відмічаємо пріоритетність часових локусів 
сенсу майбутнього і свого досвіду над процесом життя, що за�
свідчує наявність тенденції до ідентифікації себе як професіонала. 

Осмислення студентами третього курсу свого досвіду і спів�
відношення його з життєвими цілями виражається в підвищен�
ні показників за всіма субшкалами смисложиттєвих орієнтацій, 
причому такий результат характерний для всіх третьокурсників, 
які взяли участь у дослідженні. Перебування у освітньому інте�
грованому середовищі виявилося для студентів з особливими 
потребами надзвичайно сприятливим. Вони змогли більшою мірою 
професійно ідентифікуватись, ефективно пережити професійну 
«кризу вибору». 

Насамкінець зауважимо, теоретичний та практичний аналіз 
досліджуваної проблеми дозволив зробити висновок про те, що 
професійне становлення вимагає спеціальної роботи по його роз�
витку. Тому одним із головних завдань психологічної та педагогіч�
ної науки сьогодні є пошук і обґрунтовування шляхів цілеспря�
мованого формування професійної самосвідомості в інтегрованому 
освітньому середовищі. Облік специфічних особливостей про�
фесійної самосвідомості, рівно як і пошук результатів її вдоско�
налення, є істотною передумовою успіху всієї роботи профорієн�
тації у вузі. 

 
В статье рассматривается проблема психологических особен�

ностей профессионального становления будущих специалистов в сту�
денческой интегрированной среде. Сконцентрировано внимание на 
описании стадий профессионального становления личности, про�
тиворечий, возникающих в данном процессе, способов их преодоле�
ния. Проанализированы направления развития личности студента 
как будущего специалиста. Описаны отдельные данные эксперимен�
тального исследования. 
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The growing number of people with limited functionality (more than 

650 millions, among which about 3 millions are in Ukraine) requires to 
find means and forms of integration in to different spheres of life. The 
UN Convention on the Rights of Persons emphasizes that people with 
disabilities have the right to education without discrimination as guaran�
teed as inclusive education at all levels. 

The essence of integrated education optimally covered through the 
prism of social and educational integration that provides the integration 
of the individual with limited functionality in the educational space with 
a system of social relations in the process of interpersonal interaction and 
joint activities with individual members of a particular social group. 

For the students with limited functionality to ensure personal identity 
formation, which includes a professional, one there is a possibility of ac�
tive social and professional communication. In its turn, it provides an 
integrated educational environment. 

In the student integrated environment there is an objective contradic�
tion between the ideas of the individual choosen profession (education, 
conditions of payment, etc.) and its real content. The degree of severity 
depends on how adequate the data are. This discrepancy is linked to the 
specific youthful vitality and job prospects, based on high aspirations, un�
compromising as for choosing objectives. 

Most of the problems in teaching students with disabilities caused by 
unconscious selection of specialty: are not a chosen profession, and the 
university or the profession that can provide the proper learning envi�
ronment, also can provide an integrated inclusive environment. To 
measure the effectiveness of the learning process in higher education 
means social, spiritual and professional maturity of the student's person�
ality, integrity and stability of his ‘I’ psychological readiness of graduates 
to realize their professional skills. 

An experimental study given «I» in the article illustrates the com�
parative datum analysis features and professional development of stu�
dents with disabilities and healthy students in an integrated learning en�
vironment. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГО�ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 
У статті розкрито біологічний, психологічний та соціально�пе�
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку України 

гостро постало питання щодо вдосконалення системи освіти  
з метою забезпечення рівного доступу до освітнього середовища 
всіх громадян. Зокрема, стала приділятися значна увага про�
блемі навчання у вищих школі людей з особливими потребами, 
як важливої ланки в процесі становлення особистості з інвалід�
ністю. Вищий навчальний заклад створює свої унікальні інсти�
туційні умови, які позитивно впливають на хід процесу соціалі�
зації, адаптації та інтеграції молодої людини з інвалідністю  
в суспільство. Однак процес входження в освітнє середовище 
вищого навчального закладу проходить у молодих людей з об�
меженими фізичними можливостями дуже складно. Це викли�
кано низкою психолого�педагогічних факторів, що сформували�
ся в попередні періоди життя і навчання молодих людей з про�
блемами фізичного здоров’я. 

Варто зазначити, що період соціалізації та адаптації до освіт�
ньо�виховного процесу вищої школи, пов’язаний з ломкою ко�
лишніх шкільних стереотипів, може обумовити виникнення у сту�
дента певних соціально�психологічних проблем і пов’язаних 
з ними труднощів самосприйняття та міжособистісної взаємодії. 
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Ці проблемні аспекти стають ще більш актуальними при на�
вчанні людей з обмеженими можливостями, яким в більшій мірі, 
ніж здоровим студентам необхідна психолого�педагогічна під�
тримка. Навчання студентів�інвалідів має ґрунтуватися на тому, що 
одночасно з дефектом існують психологічні тенденції протилеж�
ного напряму, активізуються компенсаторні для подолання не�
гативних психологічних наслідків захворювання. Тому знання 
індивідуальних особливостей студента з інвалідністю, на основі 
яких будується система включення його в нові види діяльності  
і нове коло спілкування, дає можливість уникнути дезадапта�
ційного синдрому, зробити процес адаптації та соціалізації рів�
ним і психологічно комфортним. 

Аналіз останніх досліджень. Проблемні питання розвитку осо�
бистості людини з обмеженими можливостями  в різних аспек�
тах представлені в працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, 
особливості розвитку особистості з інвалідністю залежно від но�
зологій захворювань розглядали Т. Богданова, В. Бочелюк, Е. Кло�
пота, А. Литвак, Н. Паніна, Т. Скрипник, І. Соловйов, А. Щербак. 
В соціально�психологічному аспекті становлення людини з особ�
ливими потребами досліджувалось в працях Л. Божович, Б. Бра�
тусь, Л. Виготського, Б.Зейгарника, В. Мухіної, М. Раттера, 
В. Штерна. З позиції соціальної педагогіки це питання в різних 
аспектах вивчали Ю. Богінська, О. Глузман, М. Євтух, І. Івано�
ва, А. Капська, Л. Міщик та інші. Але багато проблемних пи�
тань особистісного розвитку студентів з інвалідністю в умовах 
вищого навчального закладу залишаються невивченими, це є під�
ставою для подальших досліджень в даній сфері. 

Мета цієї статті полягає у визначанні певних аспектів осо�
бистісного розвитку студентів з особливими освітніми потреба�
ми в загальній психолого�педагогічній характеристиці. 

Основний зміст статі. Швидкий темп перетворення сучас�
ного українського суспільства визначають особливості розвитку 
соціальних груп, що утворюють його основу. Цей процес дуже 
складний, далекий від завершеності, що змушує науковців від�
слідковувати зміни соціального середовища, з метою визначен�
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ня найбільш оптимальних умов соціалізації молоді, як базового 
елементу в соціально�економічній структурі розвитку держави. 

В цьому контексті, особливої уваги дослідників потребує сту�
дентська молодь з числа людей з інвалідністю як специфічної 
соціальної групи в єдиній структурі суспільства. Студенти з особ�
ливими освітніми потребами мають певні проблеми, які з’явилися 
в попередні періоди життя та навчання і суттєво впливають на 
їхню пізнавальну активність, соціалізацію та інтеграцію в освіт�
нє середовище. Треба зазначити, що розвиток особистості з об�
меженими можливостями реалізується через компенсаторні про�
цеси, які припускають певне відшкодування людині органічних, 
фізичних збитків і відбуваються на різних рівнях. 

Особливості розвитку студента з обмеженими можливостями 
ми розглядаємо в кількох аспектах: біологічному, психологічно�
му та соціально�педагогічному. 

Перший аспект нашого дослідження — біологічний, який зу�
мовлений фізичними недоліками, що були від народження чи 
отримані після якогось життєвого випадку. У соціально�педаго�
гічній діяльності ВНЗ цей аспект потребує особливої уваги. 
Практика показує, що пристосування студентів з особливими 
освітніми потребами до умов навчання у вищій школі відбува�
ється по�різному, що багато в чому обумовлено природою за�
хворювання, яке призвело до інвалідності. 

Розглянемо характеристики індивідуальних особливостей сту�
дентів з обмеженими можливостями залежно від нозологій за�
хворювань з позиції дослідників цієї проблемної сфери. Так,  
С. Попов, характеризуючи особливості людини з порушеннями 
опорно�рухового апарату I, II, III групи інвалідності, виділив, що 
нерідко для молодих людей з порушеннями опорно�рухового 
апарату характерна слабка пізнавальна активність, яка частково 
обумовлена недостатністю комунікаційних функцій. Особливо 
гостро постає ця проблема в студентському середовищі, оскіль�
ки фізичні та мовні дефекти перешкоджають студенту з обме�
женими можливостями повноцінно спілкуватися з однолітками 
стаціонарної форми навчання [9, 539]. Тому чітке усвідомлення 
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і виділення комунікативних бар’єрів студентів з порушеннями 
опорно�рухового апарату дозволяє представникам соціально�
педагогічної сфери вищого навчального закладу враховувати їх 
у своїй подальшій роботі з даною категорією осіб. 

Дуже складною категорією є студенти з порушеннями слуху. 
У студентів з порушенням слуху та мови можливі наступні пору�
шення основних функцій організму: порушення психічних функ�
цій (сприйняття, уваги, пам’яті, мислення, мовлення, емоцій, во�
лі), порушення статодинамічніх функцій, порушення сенсорних 
функцій. Студентам з порушенням функцій слуху найбільш ваго�
мим є обмеження можливості спілкування та якісного навчання. 

Так, І. Соловйов виділив дві характерні закономірності роз�
витку особистості з порушенням слуху. Перша з них полягає  
в тому, що через порушення слуху обсяг зовнішніх впливів на 
слабочуючих людей обмежений, взаємодія із середовищем не�
значна, спілкування з оточуючими людьми ускладнене, в той час 
як необхідною умовою успішного психічного розвитку особис�
тості є значне зростання кількості, різноманітності і складності 
зовнішніх впливів. Спостерігається невідповідність в розвитку 
наочно�образного і словесно�логічного мислення (переважає 
перше); письмова мова в обох формах — імпресивній (читання) 
і експресивній (лист) — набуває значної ролі порівняно з ус�
ною. Друга закономірність – відмінності в темпі психічного роз�
витку у особистості з порушеннями слуху порівняно з людьми, 
які нормально чують [6, 156]. 

Як відзначає Т. Богданова, для формування у студентів з пору�
шеннями слуху міжособистісних відносин необхідні спеціальні 
умови з боку фахівців соціальної сфери та педагогів, при цьому 
важливі два взаємозалежних процеси: з одного боку, необхідно, 
щоб студенти засвоїли норми і правила поведінки, які необхідні 
при спілкуванні в освітньому середовищі навчального закладу, 
з другого боку, варто навчити їх розпізнавати особистісні якос�
ті, виконання або невиконання норм і правил у реальному про�
цесі спілкування, надавати їм оцінку. 
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Наступною проблемною групою є студенти з порушеннями 
зору. Так, А. Литвак виділив особливості психічного розвитку 
сліпих або слабозорих людей. По�перше, ряд психічних проце�
сів (відчуття, сприйняття) виявляються в прямій залежності від 
глибини дефекту, а деякі психічні функції (кольоровідчуття, 
швидкість сприйняття тощо) залежать також і від характеру пато�
логії; по�друге, є психічні процеси і стани, на які порушення зору 
мають опосередкований вплив (наприклад, мислення, розвиток 
якого до певного моменту залежить від порушень в області 
сприйняття і уявлення); по�третє, є такі структурні компоненти 
психіки, ні від глибини дефекту, ні від характеру патології зору 
виявляються незалежними (світогляд, переконання, темпера�
мент, за винятком його зовнішніх проявів, моральні риси хара�
ктеру і тощо) [5, 49]. 

При порушенні зору виникає ряд вторинних відхилень: від�
хилення у фізичному розвитку, спостерігається обмеження ру�
хової активності, при значній або повній втраті зору порушу�
ються координація, витривалість, швидкість і ритм рухів та 
послаблюються пізнавальні процеси. Так, на думку Л. Кузнєцо�
вої, сліпота і глибокі порушення зору викликають відхилення  
у всіх видах пізнавальної діяльності. Знижується кількість одер�
жуваної інформації і змінюється її якість. Відбуваються якісні 
зміни системи взаємовідносин аналізаторів виникають специ�
фічні особливості в процесі формування образів, понять, мови, 
у співвідношенні образного і понятійного мислення, орієнтуван 
ні в просторі. Значні зміни відбуваються у фізичному розвитку: 
порушується точність рухів, знижується їх інтенсивність [6, 190]. 

До особливої групи можна виділити студентів з порушення 
роботи внутрішніх органів: цукровий діабет, бронхіальна астма, 
захворювання серцево�судинної системи. 

Для студентів, хворих на цукровий діабет, характерна підви�
щена збудливість і виснаженість нервових процесів, ослаблення 
активної уваги, зниження пам’яті на поточні події, підвищена 
лабільність вегетативної нервової системи, нав’язливі сумніви, 
нав’язливі спогади, нав’язливий страх, дратівливість, перехідна 
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в пригніченість і тривожність з фіксацією на дрібних образах, 
відволікання. Студенти хворі на цукровий діабет мають також 
схильність застрявати на різних емоційних конфліктах, мають 
підвищену тривожність і боязкість, що не супроводжується поси�
леною руховою активністю, некритичність, норовистість, упер�
тість, деяку інтелектуальну негнучкість. 

Як зазначають С. Вороніна і Г. Масочний, емоційна сфера 
людей, що страждають на бронхіальну астму та серцево�судинні 
захворювання відрізняється слабкою диференційованістю. Во�
ни виявляють нездатність до точного опису власного емоційно�
го стану і емоційного стану інших людей. Тому, на нашу думку, 
комплексна робота спеціалістів в навчально�виховній сфері 
вищого навчального закладу зі студентами хворими на вищеза�
значені захворювання повинна бути спрямована на зниження 
почуття страху у зв’язку з можливістю виникнення нападу, ово�
лодіння методами саморегуляції емоційних станів. 

Негативно позначаються на розвитку студентів з особливими 
потребами часті загострення хвороби. Госпіталізація студентів�
інвалідів неможлива без відриву від занять, а це, в свою чергу, 
порушує процес їхнього навчання і спілкування. Ліки можуть 
впливати на студента як седативно, так і збудливо, що, зрозумі�
ло, заважає нормальній психічній діяльності. 

Другий аспект нашого дослідження — психологічний, що ба�
зується на врахуванні психологічних особливостей студента  
з інвалідністю. 

Аналізуючи особливості психічного розвитку студентів�інвалі�
дів у процесі навчання, варто послатися на думку Л. Виготського 
про шкідливий вплив на інвалідів соціальної ізоляції. Він дій�
шов висновку, що, відриваючи дітей з вадами здоров’я від сімей 
та друзів і створюючи для них особливе соціальне середовище, 
суспільство викликає у них появу «вторинної інвалідності» [3]. 

Варто зазначити, що психічний розвиток студентів з обмеже�
ними можливостями має свої специфічні особливості. Вивчен�
ня змін психіки людей з особливими потребами необхідно роз�
глядати в контексті соціально�психологічної ситуації їхнього 
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розвитку в умовах захворювання. Основні її складники — пре�
морбідні особливості психіки; психологічні наслідки впливу біо�
логічної шкоди; основні соціальні наслідки захворювання; змі�
ни внутрішньої позиції такої людини стосовно всієї сукупності 
обставин тощо. 

На думку Л. Божович, важке хронічне соматичне захворю�
вання суттєво змінює передусім усю соціально�психологічну 
ситуацію розвитку людини. Воно суттєво впливає на рівень її 
психічних можливостей у реалізації діяльності, веде до обмеження 
кола контактів з людьми, які оточують, часто через об’єктивні 
чи суб’єктивні причини призводить до обмеження її діяльності 
в цілому, тобто змінює об’єктивне місце, яке посідає людина  
у житті, і, як наслідок, її внутрішню позицію стосовно всіх об�
ставин життя [2]. 

Соматичне захворювання може також негативно вплинути 
на зміну біологічних умов протікання діяльності. Б. Зейгарник, 
Б. Братусь вказували, що вони зумовлюють динаміку діяльності, 
витривалість людини до навантажень (як фізичних, так і психіч�
них), стійкість енергетичного потенціалу діяльності, збереженість 
її операційного складу [4]. 

Варто зазначити, що студенти з особливими потребами підв�
ладні несприятливому впливу середовища, що часто зумовлює 
формування у них негативної «Я�концепції», залежно від особ�
ливостей оточення чи конфлікту з ним. Безуспішне намагання 
заприятелювати з однолітками штовхають учня, студента�інваліда 
«назад», у більш безпечний світ сімейного спілкування. Сім’я 
стає своєрідним притулком від психотравм, які завдаються сту�
денту�інваліду соціумом, є майже єдиною сферою життєдіяль�
ності, де він сподівається на самоствердження й самосприйняття. 
І, як наслідок, сім’я з чинника розвитку особистості перетво�
рюється на його гальмо: молода людина не навчається долати 
перешкоди у спілкуванні з ровесниками, розвивати ті якості своєї 
особистості, які, незалежно від дефекту, дали б змогу їй віднай�
ти шляхи самореалізації. 
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У студентів з особливими потребами низька самооцінка при�
зводить до постійного невдоволення собою, зневіри у власних 
силах, інколи навіть – до самозневаги. Недостатня самоповага  
у студентів�інвалідів трансформується у надзвичайно низький 
рівень домагань. Таким чином, студентам з обмеженими мож�
ливостями завжди важко встановити доброзичливі стосунки, які 
базуються на довірі, взаємини з іншими людьми саме через не�
впевненість у собі. У них існують суттєві проблеми з особистіс�
ним самовизначенням, що подається вченими, як змістовне 
конструювання людиною свого життєвого поля, яке включає  
в себе як сукупність індивідуальних життєвих сенсів, так і про�
сторово реальної дії. 

Третій аспект вивчення індивідуальних особливостей студен�
тів з інвалідністю — соціально�педагогічний. У межах цього ас�
пекту ми виділяємо такі закономірності: по перше, студент з фі�
зичними обмеженнями належить до окремої соціальної групи 
людей�інвалідів, по друге, коли молода людина з особливими 
потребами входить у нове середовище вищого навчального за�
кладу, вона відчуває ситуацію вибору життєвого шляху, потре�
бує допомоги у формуванні певних соціальних ролей та реалі�
зації своїх життєвих планів. 

Здійснений аналіз психолого�педагогічної літератури щодо 
особливостей студентів�інвалідів дозволив констатувати ще один 
факт, який потребує вивчення в соціально�педагогічному аспекті, 
а саме, внаслідок непотрібності молодих інвалідів на ринку праці  
і їхньої певної соціальної ізоляції відбувається процес їхнього 
відсторонення від соціуму, світу, що гальмує формування у них 
активної життєвої позиції. У зв’язку з цим нерідко інваліди 
сприймають всіх людей, як негативне оточення. Багато з них, 
особливо ті, які не відстають від здорових ровесників за своїм 
інтелектуальним розвитком, мають приховані або слабко вияв�
лені дефекти, не живуть повноцінним життям, у них не форму�
ється достатня мотивація до спілкування, а тому результатом 
цього є їхня замкнутість, відстороненість від людей [1; 6; 8; 9]. 
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Період навчання — це час становлення активної соціальної 
самостійності та особистісної свободи. Цьому сприяє специфі�
ка навчально�виховного процесу у ВНЗ, яка припускає відвіду�
вання протягом дня різних місць: аудиторії, кафедра, дирекція, 
бібліотека, їдальня, гуртожиток, магазин тощо. Усе це потребує 
високого ступеню особистісної свободи студента з інвалідністю, 
вміння самостійно планувати свій час, нести відповідальність за 
результати своєї праці та поведінки в суспільстві. До того ж, 
протягом навчання у вищий школі студенти проходять певні 
етапи формування соціальної активності, а саме: оволодіння засо�
бами навчально�професійної діяльності; засвоєння суспільного 
змісту професійної діяльності; формування здібності до вико�
нання конкретних ролей [7, 89]. 

Студентські роки — це час не тільки професійної підготовки, 
оволодіння навиками управління та самостійної інтелектуаль�
ної діяльності, це ще й час знаходження свого місця в житті, час 
самоствердження в різних соціальних групах, час створення своєї 
сім’ї. Саме тому студентство схильне до великого комплексу 
протиріч, особливо, якщо розглядати ці проблемні питання  
в контексті становлення особистості з інвалідністю. 

Зазначимо, що для багатьох студентів з особливими потребами 
етапи формування соціальної активності проходять дуже складно 
та потребують організації соціально�педагогічного супроводу під 
час навчання, яке можна розглядати як створення оптимальних 
умов для розвитку особистості і успішного засвоєння навчаль�
ного матеріалу, навчання професійним навичкам і вмінням, 
адаптації в освітньому закладі, студентський колектив, як захист 
прав молодих людей на розвиток і освіту, підтримання оптималь�
ного стану здоров’я, яке постійно порушується у вигляді пере�
вантажень освітніх програм, невідповідності освітнього середо�
вища потенційним можливостям студентів. 

Висновки. Аналіз психолого�педагогічної та науково�методич�
ної літератури з проблеми дослідження дозволив нам розгляну�
ти особливості розвитку студентів з обмеженими можливостями 
в кількох аспектах: біологічному, який зумовлений фізичними 
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недоліками, що були від народження чи отримані після якогось 
життєвого випадку; психологічному, що базується на врахуван�
ні психологічних особливостей студента з інвалідністю та соці�
ально�педагогічному, в межах якого ми виділили такі закономір�
ності: по перше, студент з фізичними обмеженнями належить до 
окремої соціальної групи людей�інвалідів, по друге, коли моло�
да людина з особливими потребами входить у нове середовище 
вищого навчального закладу, вона відчуває ситуацію вибору жит�
тєвого шляху, потребує допомоги у формуванні певних соціаль�
них ролей та реалізації своїх життєвих планів. 

Нами визначено, що сама по собі інвалідність не створює 
особливих, спеціальних труднощів, але вона посилює загально�
людські проблеми, додатково ускладнює процес їхнього розв’я�
зання. Досить важливу роль у цьому відіграє негативне, байдуже 
чи просто формально відсторонене ставлення оточуючих до мо�
лоді, яка має інвалідність. Входження студентів з особливими 
освітніми потребами до навчально�виховного середовища ви�
щого навчального закладу дозволяє усунути відчуття внутріш�
нього дискомфорту, блокує можливість конфлікту із соціумом, 
студентським середовищем і сприяє формуванню нових соціаль�
них ролей. 

У зв’язку з цим завданням спеціалістів освітньо�виховної сфери 
вищого навчального закладу є участь у створенні таких соціаль�
но�педагогічних умов, які б сприяли оптимальному становленню 
особистості студента з обмеженими можливостями, досягненню 
поставлених ним цілей в процесі навчання, реалізації адекват�
них форм поведінки при різного роду ситуаціях. 

Перспективою подальшої роботи є більш ґрунтовне дослід�
ження психолого�педагогічних особливостей розвитку особис�
тості студента з обмеженими можливостями з метою ефективної 
організації навчально�виховного процесу та розробки техноло�
гічних і організаційних умов соціально�педагогічної роботи з 
вказаною категорією студентів. 
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В статье раскрыты биологический, психологический и социаль�
но�педагогический аспекты в общей психолого�педагогической ха�
рактеристике студентов с особыми образовательными потребно�
стями. 

 
Ключевые слова: студенты с особыми образовательными по�

требностями, психолого�педагогические особенности, социали�
зация, адаптация, социально�педагогическое сопровождение. 

 
The article analyses biological, psychological, social-pedagogical 

aspects in general psycho-pedagogical characteristics of students with 
special educational needs. 

In the study of biological aspects characteristics of individual fea-
tures of students with disabilities, depending on the nosology of dis-
eases were considered. I, II, III stages of disability based on S. Popov 
studies were characterized by the personal characteristics of a person 
with impaired locomotor. Also characteristic patterns of development 
of the individual with hearing and vision impairments may be allo-
cated from the perspective of specialists in this area (I. Soloviev and 
T. Bogdanova, A. Litvak, L. Kuznetsova). Students with internal or-
gans disorder may be separated as a special group.  

Considering psychological aspects the author analyzed the theory 
of mental development of the individual with disabilities in the context 
of socio-psychological situation of their development in the disease 
from the perspective of research by L. Vygotsky, L. Bozovic, B. Zei-
garnik, B. Bratus. 

Within the social-pedagogical aspects the following conclusions 
were made: first, students with disabilities refer to a particular social 
group of people with disabilities, and secondly, when a young person 
with special needs is included in the new environment of the univer-
sity, he needs help with his life choices, formation of certain social 
roles and implementation of his life plans. 

The analysis of psycho-pedagogical literature about the character-
istics of students with disabilities allows to state one fact, which re-
quires study in the social and pedagogical aspect, namely, due to ir-
relevance of young people with disabilities in the labor market their 
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particular social isolation is a process of removing them from society, 
the world, that inhibits the formation of their active life position. 

In connection with this problem specialist education and upbring-
ing in a specialized higher education institution is involved in the 
creation of social-pedagogical environment conducive to the optimal 
formation of students' with disabilities individuality, achievement of 
their goals in the learning process, implementation of appropriate 
behavior in various situations. 

 
Keywords: students with special educational needs, psycho�peda�

gogical features, socialization, adaptation, social�pedagogical support. 
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У ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОРІЧЧЯ 

 
У статті подається стислий аналітичний огляд наукового до�

робку фізіологів вітчизняних університетів другої половини ХІХ ст. 
у галузі біології психічного. 

 
Ключові слова: психофізіологія, фізіологія, історія науки, пси�

хічні процеси, головний мозок. 
 
Постановка проблеми. Світова психофізіологія отримала свій 

офіційний статус лише у ХХ столітті, а саме у 1982 році на Між�
народному конгресі психофізіологів. Цій події передували три�
валі процеси зародження та формування багатьох наукових ди�
сциплін, коеволюційні вектори розвитку яких обумовили появу 
у світовому науковому просторі окремої галузі знань — психо�
фізіології. 

Дослідження психофізіологічного змісту, що мали місце на 
Україні у ХХ столітті представляють достатню наукову цінність  
      _____________ 
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і являють собою невід’ємну частку світового надбання фізіології 
психічного. Однак, нині питання становлення та розвитку віт�
чизняної психофізіології в українській історіографії залишаєть�
ся абсолютно не дослідженим. Реконструювати загальну карти�
ну оформлення цього наукового напряму в Україні ХХ століття, 
здійснити ретельний історико�науковий аналіз та узагальнення 
наукового доробку української психофізіології, встановити наукові 
пріоритети вітчизняних вчених, визначити основні методологіч�
ні засади їх наукових пошуків у цій галузі знань — це основні 
завдання, вирішення яких сприятиме побудові комплексного 
бачення процесу розвитку вітчизняної та світової психофізіоло�
гічної науки. 

До окресленого кола історико�наукових завдань належить пи�
тання зародження ідей психофізіологічного змісту в Україні  
у другій половині ХІХ ст. Воно становить вагому складову системи 
наукових передумов формування вітчизняної психофізіології. 
Розробка цього питання потребує ретельних наукових розвідок 
переважно міждисциплінарного змісту з огляду на інтегративний 
характер сутності самої наукової дисципліни. 

Основним джерелом реконструювання картини зародження 
психофізіологічних ідей в Україні у другій половині ХІХ ст. ви�
ступають дані історії вітчизняної фізіології, психології, яка у за�
значений період спиралась на фізіологічний фундамент, а також 
медицини у галузі психічної патології. Зокрема у межах фізіології 
історико�аналітичні дослідження у загальному контексті стано�
влення психофізіологічної науки доцільно здійснювати беручі 
до уваги розвиток відповідних ідей у вітчизняних університетах — 
перших центрах розвитку в України ґрунтовного теоретичного 
та експериментального фізіологічного знання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зважаючи на ма�
лий термін існування психофізіології як самостійного наукового 
напряму, достатню складність методологічного аспекту цієї істо�
рико�наукової проблеми, масштабністю міждисциплінарних нау�
кових розвідок, що їх передбачено метою та завданнями загальної 
проблеми реконструкції історії психофізіології в Україні, про�
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блема роботи є малодослідженою. Історико�фізіологічні дослі�
дження, у тому числі стосовно зазначеного періоду, — другої 
половини ХІХ ст., — проводилися рядом вчених у різні часи [2, 
5, 6, 7]. Але жоден з них не ставив перед собою мети дослідити 
історію становлення та розвитку саме психофізіологічного знання 
в Україні. 

Мета дослідження — виявлення та попередній історико�нау�
ковий аналіз ідей психофізіологічного змісту у науковій спад�
щині вчених фізіологів вітчизняних університетів другої поло�
вини ХІХ ст. 

Виклад основного матеріалу. Період другої половини ХІХ ст. 
для розвитку фізіології в Росії загалом та Україні зокрема був 
наповнений рядом визначних подій. 

У 1863 році виходить класична праця видатного російського 
фізіолога І. М. Сєченова «Рефлекси головного мозку», що мала 
вирішальне історичне значення для розвитку фізіології, психо�
логії, а головне — психофізіології. Дана робота закладала теоре�
тико�методологічні засади психофізіологічної науки, визначаючи 
на багато років провідні вектори її подальшого розвитку. У за�
значений період в Росії фізіологія набуває статусу офіційної на�
уки. У 1864 році Петербурзька Академія наук визнає фізіологію 
самостійною науковою дисципліною [7]. 

На цей період припадає початок серйозних наукових досліджень 
по всій Росії. Утворюються крупні навчальні заклади, фізіологічні 
наукові школи, фізіологічні лабораторії. Наукові пошуки стають 
більш цілеспрямованими, диференціюються і збагачуються різні 
галузі фізіології. Якщо протягом першої половини ХІХ ст. окремі 
фізіологи, яких було кілька на всю Росію, виконали не більше 
трьох десятків праць, то у другій половині ХІХ ст. в Росії було 
вже більше 60 фізіологів, і ними було проведено більше 1600 
досліджень. На кінець ХІХ – початок ХХ ст. в Росії було 24 нау�
кових заклади, у яких у тій чи іншій мірі розроблялися питання 
фізіології [2]. 

У другій половині ХІХ ст. на території України набирає обертів 
наукова робота в університетах Харківському та Київському, 
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створених ще у 1805 та відповідно 1834 рр., організовується тре�
тій центр вітчизняної науки тих часів — Одеський (Новоросій�
ський) університет (1865). 

У цих закладах працюють вчені фізіологи, що розробляють 
численні напрями досліджень у таких фізіологічних галузях як: 
фізіологія цнс (І. М. Сєченов, В. Я. Данилевський, П. А. Спіро, 
С. І. Чир’єв), нервово�м’язова фізіологія (В. Я. Данилевський, 
С. І. Чир’єв, В. Ю. Чаговець, І. Л. Рава, М. О. Рогович, Б. Ф. Вері�
го), порівняльна фізіологія, біохімія (І. П. Щелков, М. Ф. Білець�
кий, І. І. Мечніков) та ін. 

Наукова спадщина більшості провідних фізіологів тих часів — 
еліти професорсько�викладацького складу вітчизняних універси�
тетських центрів науки Харкова, Києва, Одеси — свідчить про 
їхню суттєву зацікавленість різноплановими питаннями фізіо�
логії психічного, яким присвячені окремі ідеї та навіть ряд від�
повідно спрямованих досліджень. 

Так ще у 1839 році професор Харківського університету І. Й. Ка�
лініченко, — талановитий вчений, різнобічно обізнаний з дося�
гненнями фізіологічної науки свого часу, людина широкої науко�
вої ерудиції — у своїй роботі «О влиянии возрастов человеческой 
жизни на умственные и нравственные способности» зауважував 
на зв’язку розвитку психіки людини із розвитком матеріальних 
органів, її носіїв, тобто мозку та організму в цілому [4]. 

Аналогічних матеріалістичних поглядів на природу психіч�
ного дотримувався засновник харківської університетської фі�
зіологічної школи професор І. П. Щелков, організатор у Харків�
ському університеті першої вітчизняної фізіологічної лабораторії 
(1884). Зокрема він відзначав тісний зв’язок таких психічних 
процесів як мислення і відчуття з матеріальними субстратами 
нервової системи [2]. 

Професор І. П. Щелков підготував до наукової діяльності ба�
гато талановитих вчених, серед яких найбільш знаним у фізіо�
логічній науці став В. Я. Данилевський. Вчений вважав, що пси�
хічне це лише суб’єктивна сторона фізіологічних процесів, які 
мають місце у вищих відділах центральної нервової системи,  
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і здійснюються вони за типом рефлексів. У докторській дисертації 
«Исследования по физиологии головного мозга» (1876) В. Я. Да�
нилевський висловив прогресивні твердження психофізіологіч�
ного змісту про нерозривний зв’язок мислення і його матеріаль�
ного субстрату — мозку. 

У першій своїй доповіді з фізіології нервової системи на засі�
данні медичної секції Спілки дослідних наук при Харківському 
університеті у 1874 році молодий вчений сформулював постав�
лені перед собою завдання з’ясувати фізіологічні засади взає�
мозв’язку психічного та соматичного. Зокрема, вказував на те, що 
його досліди «были вызваны полным отсутствием фактов, кото�
рые могли бы объяснить изменения дыхания и кровообращения 
при душевных волнениях, т. е. при деятельности мозговых по�
лушарий» [3]. Керуючись матеріалістичним підходом до розу�
міння природи психічного, її детермінованістю фізіологічними 
процесами у головному мозку, В. Я. Данилевський розумів, що 
фізіологічні процеси у головному мозку і є причиною вегетатив�
них явищ, що супроводжували явища психічні. Перед вченим 
стає завдання експериментально довести цю обумовленість і по�
яснити таким чином природу вегетативних явищ як фізіологіч�
ного супроводу емоцій.

Данилевський здійснює ряд експериментальних досліджень 
з фізіології головного мозку і доводить, що різні подразнення 
ділянок кори головного мозку, інших мозкових відділів викли�
кають істотну зміну кров’яного тиску, пульсу і скорочень сер�
цевого м’язу. 

У своїй капітальної праці «Основи вчення про функції мозку» 
видатний російський психоневролог та нейрофізіолог В. М. Бех�
тєрєв неодноразово звертався до вказаних досліджень В. Я. Да�
нилевського та його співробітників, вказуючи на пріоритет цих 
вчених у відкритті впливу вищих відділів центральної нервової 
системи на вегетативні функції [1]. Високо оцінили вклад Да�
нилевського як піонера у галузі дослідження ролі кори великих 
півкуль головного мозку у регуляції вегетативних функцій та�
кож Х. С. Коштоянц, А. Т. Пшонік. 
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Однак в історико�наукових узагальненнях цих та багатьох 
інших вчених не вказується — які саме наукові ідеї, підходи на�
штовхнули Данилевського на висновки про керівну роль вели�
ких півкуль мозку у регулюванні вегетативних явищ організму. 
Ці висновки явно простежуються із висловлень самого вченого, 
з аналізу його методологічних поглядів у теоретичних розробках 
та експериментальних дослідженнях. «На основании ряда сооб�
ражений я держался той гипотезы, что существенные процессы 
аффектов происходят в корковых центрах в теснейшей связи  
с материальными эквивалентами психического их содержания 
там же» [5]. 

В. Я. Данилевський не ставив перед собою психофізіологіч�
ну мету дослідити біологію емоційних процесів — «душевних 
хвилювань». Однак саме психофізіологічний погляд на сутність 
і походження означених вегетативних проявів дозволив вчено�
му отримати важливі наукові висновки, що стали пріоритетними 
в історії дослідження природи цілого ряду вегетативних явищ  
в організмі людини. 

Наукова творчість вченого позначилася суттєвим чином і на 
методологічних поглядах інших вчених, у тому числі тих, які займа�
лися суто психофізіологічними розробками. У даному аспекті 
треба навести як приклад тезу Пшонік А. Т. про те, що «Работы 
В. Я. Данилевского, С. П. Боткина, И. М. Сеченова и собствен�
ные исследования дали основание И. Р. Тарханову сформули�
ровать его материалистические взгляды по вопросу о единстве  
и взаимодействии психических и телесных процессов» [9]. 

У своїй промові на загальному зібранні ІІІ з’їзду російських 
лікарів пам’яті Пирогова у січні 1889 р. Данилевський звертав 
увагу колег на необхідності експериментальних досліджень, на�
полегливо рекомендував «перш, ніж будувати теорії, накопичу�
вати позитивні знання у галузі психофізіології» [11]. 

Досліджуючи роль ЦНС у регуляції вегетативних функцій, 
вчений приділяв значну увагу тісно пов’язаному із цим питанню 
про механізм та біологічне значення різних форм гальмування. 
Особливо його приваблювали явища гіпнозу. 
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Один з відомих радянських дослідників К. І. Платонов вказує, 
що Данилевський був піонером експериментального вивчення 
явища гіпнозу в Росії. Він підкреслює, ще справжньою заслу�
гою Данилевського була спроба широкого еволюційного підхо�
ду до вчення про гіпноз у людини [8]. 

У контексті розробки проблеми реконструкції процесів за�
родження психофізіологічних знань в Україні суттєвого значення 
набуває ще один розділ наукової творчості Данилевського та 
ряду інших фізіологів — дослідження біоелектричних явищ. 
Наукові досягнення у цій сфері обумовили подальший стрім�
кий розвиток психофізіології в світі. В. Я. Данилевському нале�
жить заслуга відкриття біоелектричних явищ у головному мозку 
[2, 11, 5]. 

Значної уваги заслуговує висловлення самого В. І. Данилевсь�
кого стосовно наукової мети власних розвідок у галузі електро�
фізіології центральної нервової системи, яка за сутністю своєю 
була суто психофізіологічною: «Главная или ближайшая задача 
моих опытов заключалась в том, чтобы исследуя электрическую 
реакцию большого мозга, тем самым проследить развитие и ход 
эмоциональных психических процессов, развивающихся у жи�
вотного при действии определенного внешнего раздражителя; 
исследованием в этом отношении разных отделений мозга да�
валась возможность аналогично психомоторным центрам опре�
делить локализацию психосенсорных аппаратов» [2]. 

В. Я. Данилевський підкреслював: «изучение электрических яв�
лений в головном мозгу дает возможность исследовать те объек�
тивные материальные процессы, которые представляют собой 
субстрат для субъективных психических явлений. Признавая, что 
между обоими рядами явлений существует закономерная тесная 
связь, мы тем самым признаем за новым методом важное зна�
чение для психологи» [11]. 

У Київському університеті перші наукові ідеї психофізіоло�
гічного характеру зустрічаємо вже у С. І. Чир’єва. Дослідницька 
діяльність С. І. Чир’єва була переважно спрямована на вивчен�
ня електричних явищ в нервовій та м’язовій тканинах, гістології 
і фізіології ЦНС і фізіології органів чуттів. 
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В останні роки свого життя С. І. Чир’єв опублікував ряд праць 
про анатомічний субстрат вищих психічних функцій — «О ло�
кализации психических отправлений в большом мозгу» (1885), 
«О физиологических основах так называемого отгадывания мыс�
лей» (1886), «Новая гипотеза цветоощущения» (1896) тощо. У цих 
працях він провадив ідею про те, що різні зовнішні впливи на 
органи чуття людини і тварин збуджують певні центри кори. 
Але ці збудження лишаються підсвідомими, поки вони не вступ�
лять у фізіологічний зв’язок з центрами свідомості. Виходячи  
з цього він намагався експериментально — на тваринах і шляхом 
спостереження над хворими знайти місце розташування цих 
центрів свідомості. Розуміючи вирішальне значення діяльності 
мозку у здійсненні психічних відправлень, вчений вважав, що 
мозок є місцем локалізації душі [2]. 

Наступник С. І. Чир’єва у керівництві роботою фізіологів 
Київського університету В. Ю. Чаговець відомий в науці своїми 
досягненнями в галузі електрофізіології. Вчений вперше засто�
сував теорію електролітичної дисоціації Арреніуса для пояснення 
струмів спокою м’язів та нервів, а також для пояснення механізму 
дії електричного струму на живі тканини загалом та його подраз�
ливої дії зокрема. Після цього багато вчених (В. Нернст, М. Бе�
рштейн, Ж. Леб та ін.) почали розробляти питання про природу 
біоелектричних потенціалів та механізму дії електричного стру�
му на живі тканини. 

Безумовно, зазначені дослідження не мали на меті з’ясування 
фізіологічної природи психічного, але досягнення саме електро�
фізіології спричинили чимало проривів у розвитку психофізіо�
логії. В сучасній науці методи електрофізіологічного дослідження 
психічних явищ і досі займають одне з основних місць. Так, се�
ред них, найбільшого поширення отримала реєстрація коливань 
електричних потенціалів мозку з поверхні черепа — електроен�
цефалографія. Запровадження цього методу досліджень тісно 
пов’язано і з українською наукою, зокрема з учнем В. Ю. Чаго�
вця – В. В. Правдич�Немінським, який згодом, у 1913 році, пер�
шим не лише в Росії, а й взагалі у світі зареєструє за допомогою 
струнного гальванометра електричні реакції кори великих півкуль 
мозку — і отримає те, що тепер називається електроенцефалограмою. 
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Третім центром, що відіграв велику роль у процесах заро�
дження та розвитку психофізіологічних ідей, став Новоросійсь�
кий університет. У 1871 році до Одеси приїзджає І. М. Сєченов, 
який створює при університеті фізіологічну лабораторію. Вче�
ний продовжує розробляти питання фізіології, серед яких один 
з провідних напрямів — психофізіологія. 

Саме на цей одеський період наукової роботи (1871–1875) 
І. М. Сєченова припадає й тривала багаторічна полеміка з відомим 
філософом і публіцистом К. Д. Кавеліним. Зокрема, у 1873 р. 
Сєченов видає працю, що стала класичною з точки зору психо�
фізіології і мала вирішальний вплив на розвиток психології як 
науки — «Кому и как разрабатывать психологию». У цій роботі 
І. М. Сєченов як і завжди стверджував, що «Все психические акты, 
совершающиеся по типу рефлексов, должны всецело подлежать 
физиологическому исследованию, потому что в область этой 
науки относится непосредственно начало их, чувственное воз�
буждение извне, и конец — движение; но ей же должна подле�
жать и середина – психический элемент в тесном смысле слова, 
потому что последний оказывается очень часто, а может быть  
и всегда, не самостоятельным явлением, как думали прежде, но 
интегральной частью процесса». 

Дана робота вченого розкрила не тільки нові наукові гори�
зонти для психології, окресливши в межах фізіології матеріаліс�
тичну основу її подальшого розвитку як самостійної науки, але 
й заклала потужний фундамент для розвитку психофізіології. 
У подальшому вчення про рефлекторну природу психічного бу�
де творчо розвинуте І. П. Павловим у вчення про ВНД, вищу 
нервову діяльність, яка первісно ототожнювалася із психічною 
діяльністю, і дотепер це вчення становить окремий напрям су�
часної психофізіологічної науки. 

Одним з продовжувачів наукової тематики І. М. Сеченова  
у Новоросійському університеті був його учень — П. А. Спіро. 
Діяльність П. А. Спіро як фізіолога�дослідника нерозривно 
пов’язана з науковим світоглядом його вчителя. У 1876 році  
у наукових записках Новоросійського університету була опублі�
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кована праця Спіро «Про шкірно�м’язові рефлекси» У цій ро�
боті було описане експериментально досліджене явище, за якого 
при одночасному подразненні симетричних точок шкіри реф�
лекси пригнічувалися. Сучасною фізіологічною мовою явище це 
називається оклюзією і прописане у підручниках з фізіології ви�
щої нервової діяльності як одна з характерних властивостей ко�
ординації рефлекторної діяльності центральної нервової систе�
ми, що лежить в основі зменшення рефлекторної реакції у разі 
надмірного аферентного збудження. 

П. А. Спіро ще у другій половині ХІХ ст., а саме у 1874 р., екс�
периментально вивчав явище взаємосполученої реципрокної ін�
нервації і описав це явище задовго до того, як його почав вивча�
ти М. Є. Введенський та у подальшому Ч. Шерінгтон, якому  
і приписують авторство цього відкриття. Спіро також вивчав 
явище, яке дістало назву «рефлекторних слідів», або післядії 
збудження. Ці досліди також продовжував в подальшому фізіо�
лог М. Є. Ввденський [10]. 

Ряд робіт П. А. Спіро присвячено явищу гіпнозу у людини. 
У роботі «Про деякі явища так званого тваринного магнетизму 
(гіпнотизма)», опублікованій в записках Одеського (Новоросійсь�
кого) товариства природознавців у 1882 році, Спіро аналізує 
явище автоматичного письма, коли досліджувана особа в стані 
гіпнозу робить на папері записи олівцем. Вкладаючи спеціаль�
но сконструйований прилад в руку досліджуваної особи, йому 
вдалося зареєструвати характер скорочення м’язових груп обох 
рук, піддавати їх фізіологічному аналізу. Виникнення гіпнозу, на 
думку Спіро, відбувається внаслідок перенапруження нервових 
центрів. Він також зазначає, що рухи, зроблені у стані гіпнозу, 
зумовлюються діяльністю тих самих нервових механізмів, що 
визначають локомоцію в звичайних умовах [10]. 

Висновки. Розпочате дослідження передумов становлення та 
розвитку психофізіологічної науки в Україні у контексті форму�
вання наукового фізіологічного знання у другій половині ХІХ ст. 
в межах вітчизняних університетів Харкова, Києва та Одеси дає 
підстави стверджувати про значну зацікавленість різноплановими 
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питаннями психофізіології провідних вчених фізіологів зазначе�
них наукових центрів. Досягнення багатьох з них у різних сфе�
рах біології психічного були пріоритетними та увійшли до нау�
кової скарбниці світової психофізіології. 

Попередній аналіз отриманих результатів дозволяє виділити 
з поміж окресленого переліку отриманих історико�наукових відо�
мостей дві основні категорії інформації психофізіологічного зміс�
ту. Перша категорія обіймає факти про дослідження, що мали 
на меті вивчення фізіологічних основ психічної діяльності і по�
зиціонувалися вченими як власне психофізіологічні, а також 
включає дослідження, які торкалися інших проблем фізіології, 
але на думку їхніх авторів визнавалися корисними у тому числі  
і для фізіології психічного. 

До другої категорії увійшли дані про наукові досягнення у спо�
ріднених галузях фізіологічного знання, які обумовили свого часу 
стрімкий розвиток психофізіологічної науки. Нині чимала кіль�
кість наукових проблем цих галузей являє собою предмет ви�
вчення сучасної психофізіології, який протягом усього періоду 
свого оформлення зазнавав значної трансформації. 

Загалом питання залишається мало розробленим і потребує 
подальших ґрунтовних розвідок та узагальнень, що можуть бути 
здійснені тільки за умови комплексної історико�наукової розробки 
проблеми становлення та розвитку психофізіологічної науки  
в Україні, що здійснювалася б не у моноцентричному, а багато�
вимірному аспекті. 

 
Статья содержит краткий аналитический обзор теоретиче�

ских и экспериментальных исследований физиологов отечествен�
ных университетов второй половины ХІХ века в области психофи�
зиологии. 

 
Ключевые слова: психофизиология, физиология, история нау�

ки, психические явления, головной мозг. 
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The World «psychophysiology» received its official status only in the 
twentieth century, namely in 1982 at the International Congress of psy-
chophisiologists. This event was preceded by lengthy processes of nu-
cleation and formation of many scientific disciplines, which co-
evolutionary development led to the emergence in a global scientific 
space separate discipline known as psychophysiology. 

Psychophysiological researches that occurred in Ukraine in the 
twentieth century have sufficient scientific value and are an integral 
part of world heritage physiology of mental phenomenon. However, at 
this time, the question of formation and development of national psy-
chophysiology in Ukrainian historiography remains completely unex-
plored. The reconstruction of overall picture of forming this scientific 
field in Ukraine in the twentieth century, a historical and scientific 
analysis and synthesis of scientific results in Ukrainian psychophysiol-
ogy, determining scientific priorities of national scientists and the main 
methodological principles of scientific researches in this field of knowl-
edge that are the main tasks of the scientific problem. Given their solu-
tion will construct the integrated vision of development of national and 
world psychophysiological science. 

The circle of historical and scientific tasks defined includes the 
question of psychophysiological ideas emerge in Ukraine in the second 
half of the XIX th century. It is an important component in the system of 
prerequisites to form a national scientific psychophysiology. This issue 
development requires a thorough scientific studies mainly of interdisci-
plinary content due to the integrative nature of the essence of the discipline. 

The main source of the pattern reconstructing of psychophysiologi-
cal ideas’ originated in Ukraine in the second half of the nineteenth 
century are the data history of national physiology, medicine in area of 
mental disorders, and psychology, which in this period is based on the 
physiological foundation. Specifically within physiology, historical and 
analytical researches in the general context of the formation of psycho-
physiological science advisable to take into account the development of 
the relevant ideas of national universities - the first Ukrainian centers 
of thorough theoretical and experimental physiological knowledge. 

 
Key words: psychophysiology, physiology, history of science, mental 

processes, brain. 
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РОЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ 
ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 
 
У статті розглядається вибір професії та професійне самовиз�

начення у контексті цілісного життя особистості. 
 
Ключові слова: вибір професії, професійне самовизначення, 

професійна діяльність, самореалізація. 
 
Перехід України до ринкових відносин супроводжується фор�

муванням ринку товарів, капіталу і праці. Сприяння ефективній, 
високопродуктивній та вільно обраній трудовій діяльності повин�
но бути пріоритетним напрямом в економічній політиці нашої 
суверенної держави. Курс на мобілізацію всіх потенційних мож�
ливостей людини, на подолання перепон потребує посилення 
конкурентоспроможності фахівця на ринку праці. На сьогодні, 
молодіжна політика є одним з важливіших пріоритетів діяльності 
держави і здійснюється в інтересах як молодих громадян так  
і суспільства в цілому, але в нинішній ситуації молодь, а особливо 
молодь з обмеженими фізичними можливостями найбільш чут�
лива та вразлива частина населення України. Навчання в універ�
ситеті студентів з особливими потребами — яскравий приклад 
інтеграції до нових умов життя нарівні з іншими студентами. 

Професійна адаптація та реабілітація студентів з особливими 
потребами може здійснюватися шляхом надання їм робітничої 
спеціальності в межах фахової підготовки, залучення до роботи у 
студентських навчально�науково�виробничих підрозділах, студент�
ському науковому товаристві, наукових гуртках, проходження 
наукової практики, навчання студентів у центрі розвитку кар’єри 
та підприємництва, надання таким студентам допомоги у праце�
влаштуванні. 

______________ 
© А. О. Курбатова 
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Головним завданням підготовки студентів з особливими по�
требами до професійної діяльності є інтеграція у різних сферах 
життя суспільства. Нині в Україні нараховується приблизно 2,5 
мільйони людей з обмеженими можливостями. На жаль, ця 
цифра має сталу тенденцію до збільшення. Причин цього бага�
то і всі вони різноманітні. 

Люди з обмеженими можливостями є такими ж рівноправними 
громадянами та членами суспільства як й інші громадяни. Проте 
через наявність в них певного дефекту, вади чи слабкого здоров’я, 
що значною мірою перешкоджає їх повноцінній життєдіяльності, 
такі люди потребують особливого піклування, виховання та освіти. 

Формування особистісної готовності старшокласників до про�
фесійного вибору є важливим чинником професійного та особис�
тісного становлення майбутнього фахівця. Особистісна готовність 
до вибору професії є інтегральним утворенням особистості, що 
ґрунтується на стійкій внутрішній мотивації до майбутньої профе�
сії, сформованості професійної перспективи, передбачає розвиток 
рефлексивних умінь та професійно значущих якостей і, загалом, 
визначає особистість як суб’єкта майбутньої професійної діяль�
ності [10, c. 27]. 

Питання вибору професії є найпершим і одночасно одним із 
найголовніших життєвих рішень старшокласників. При цьому, це 
перше і таке важливе для всього подальшого життя рішення стар�
шокласникам доводиться приймати, опираючись не на власний 
досвід, а ймовірніше на свої уявлення про оточуючий світ і свої 
перспективи в ньому. Саме тому, чим більш усвідомленим буде 
образ майбутнього в свідомості учнів старших класів, тим відпо�
відальніше вони ставитимуться до здійснення професійного ви�
бору. З ранньою юністю пов’язана поява професійного самовиз�
начення, яке поділяється на три великих періоди: 1) період фан�
тазій, який властивий дітям до 11 років; 2) період пробних ви�
борів: а) період 11–17 років, коли вибір визначається інтереса�
ми; б) коли вибір визначається здібностями, вміннями (13–14 
років); в) (15–16 років) коли вибір визначається цінностями 
особистості; г) перехідний період (17 років), коли відбуваються 
зміни типу життя, або, як кажуть, людина вступає в нову соціальну 
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ситуацію розвитку; 3) період реалістичного вибору після 17 років 
включає три стадії: а) дослідницьку; б) стадію кристалізації, ко�
ли проводиться оцінка багатьох факторів, які впливають на ви�
бір; в) стадію деталізації, уточнення вибору. Всі ці періоди охоп�
лює шкільне навчання. 

Ляска О. П. характеризує вибір професії як не одномоментний, 
а тривалий акт, що складається з низки послідовних етапів. Таким 
чином, вибором професії, на її думку, є процес, який охоплює весь 
період професійної діяльності особистості — від виникнення 
професійних намірів до виходу з трудової діяльності, і в часово�
му аспекті реалізується трьома стадіями:спонтанно; профільно; 
конкретно професійно [6, с. 90]. Ці стадії розрізняються за гли�
биною і змістом суб’єктивного самопізнання: на стадії професій�
ного самовизначення здійснюється первинна орієнтація у різ�
них видах діяльності; у профільному самовизначенні молодою 
людиною на основі рефлексії власних інтересів, здібностей здій�
снюється первинний вибір професійної сфери, що їй відпові�
дає; на стадії конкретно професійного самовизначення молода 
людина рефлексує максимально широке коло внутрішніх і зов�
нішніх соціальних чинників. 

Це трактування вибору професії  більше придатне для розумін�
ня сутності професійного самовизначення. В ньому відмічається 
спроба ототожнення вченою таких понять, як «вибір професії» 
та «професійне самовизначення», однак на думку ряду вчених 
процес вибору професії індивідом є лише складовою процесу його 
професійного самовизначення. 

Професійне самовизначення у контексті цілісного життя осо�
бистості може виступати як проблема духовна або соціально�
психологічна. Духовна сторона проблеми полягає в актах вибору, 
самопізнання й виявлення свого призначення, які є головними 
рушійними силами,що спрямовують розвиток особистості й ви�
значають її долю. Психічна ж сторона самовизначення висвітлю�
ється через складний комплекс відчуттів людини, особливості 
сприймання нею дійсності й системи відносин, які формуються 
в індивідуальному досвіді особистості й істотно впливають на її 
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стосунки, дії, вчинки та рішення. Соціально�психологічна сто�
рона проблеми професійного самовизначення особистості ви�
являється в потребі визначення свого місця в людській діяльно�
сті і людських стосунках. 

Так, на думку І. Дубровіної, професійне самовизначення шко�
лярів це не тільки вибір майбутньої професії, а і його реалізація. 
Отже до складу професійного самовизначення крім професій�
ної підготовки також включається і адаптація людини на кон�
кретному робочому місці [2, с. 13]. 

Професійне самовизначення — це частина більш загального 
процесу життєвого самовизначення. І щоб зрозуміти, як молодь 
визначається у професійній сфері, потрібно розібратися у меха�
нізмах життєвого самовизначення. Отже, професійне самовизна�
чення — це не одномоментний акт всередині життєвого само�
визначення, не інсайт, а відносно довготривалий процес [5, с. 20]. 

Е. Ф. Зеєр розглядає професійне самовизначення в контексті 
психології професій. Основні моменти процесу професійного 
самовизначення за Е. Ф. Зеєром наступні [3, с. 20]: 

1. Вибіркове ставлення особистості до світу професій. 
2. Здійснення вибору з урахуванням індивідуальних особли�

востей людини, вимог професії та ринку праці. 
3. Постійна рефлексія свого професійного існування та са�

моствердження в професії. 
4. Сприйняття професійного самовизначення як акт саморе�

алізації та самоактуалізації, що означає здатність особистості мо�
білізувати власну мотивацію, когнітивні ресурси та активну по�
ведінку для контролю ситуації з метою досягнення обраної мети. 

Зазначені компоненти і складають, на думку Е. Ф. Зеєра, 
структуру орієнтації суб’єкта до безпосередньо значущих для 
нього змістових сфер довкілля, через ставлення до якої він усві�
домлює, стверджує себе, своє «Я». В результаті ця сфера стає 
простором його суспільно�ціннісної життєдіяльності. 

На думку Лисенко О. П. професійне самовизначення — це са�
мостійний вибір професії, здійснений під впливом аналізу влас�
них внутрішніх можливостей, в тому числі і своїх здібностей, і 
співвіднесення їх з вимогами професії, що обирається [4, с. 75]. 
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Структура особистісної готовності до вибору професії вклю�
чає такі компоненти: 

1) когнітивний компонент — уявлення про професію, її пе�
реваги та недоліки, про зміст професійної діяльності (об’єкт 
праці, мета, зміст, засоби тощо), знання про вимоги професії до 
особистості, способи та шляхи оволодіння нею, уявлення про сенс 
майбутньої професійної діяльності; 

2) мотиваційно�цілепокладальний компонент — виражає пози�
тивне ставлення до професії, мотиви вибору професії та рівень  
і цілісність цілепокладання щодо майбутньої професійній діяль�
ності; 

3) суб’єктно�особистісний компонент — розвиток процесів са�
мосвідомості (самопізнання, самоаналізу, самооцінювання, са�
морегуляції, саморозвитку), рефлексивних здібностей та профе�
сійно значущих якостей особистості. 

Критеріями сформованості особистісної готовності старшо�
класників до вибору професії виступають: 

1) сформованість уявлень про професію (обізнаність учнів про 
зміст професійної діяльності та вимоги, яким повинна відпові�
дати особистість психолога); 

2) розвиток рефлексивних здібностей (оволодіння способами 
самоаналізу і самопізнання), обґрунтованість та адекватність са�
мооцінки професійно значущих якостей; 

3) позитивне самоставлення та гуманістична спрямованість 
особистості; 

4) наявність позитивної внутрішньої професійної мотивації; 
5) сформованість та осмисленість професійних планів та жит�

тєвих перспектив, їх реалістичність та взаємно узгодженість 
[7, c. 6–13]. 

Особистісна готовність до вибору професії характеризується 
трьома рівнями — низьким, середнім та високим. Професійне са�
мовизначення складний, багаторівневий процес. Більшість авто�
рів професійне самовизначення розглядають як приватний випа�
док особистісного. Існує 2 точки зору: перша, а її придержуються 
Н. Н. Захаров, В. Д. Симонеко, Є. А. Фарапонова, Т. І. Жукова, 
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вважають професійне самовизначення результатом розвитку та 
визначення індивіду в світі, друга — професійне самовизначен�
ня є частиною загального процесу самовизначення особистості. 
Узагалі, до проблеми професійного самовизначення можна під�
ходити з двох сторін: як до процесу формування і ставлення 
особистості, який А. В. Петровський називає відомим актом 
виявлення і ствердження власної позиції в проблемних ситуація, 
входить і професійне самовизначення як складова, так і станов�
лення професіонала [1, c. 22]. 

Вибір професії — це результат професійного самовизначення 
який закінчується вступом до учбового закладу або на роботу. 
Інші автори — Е. А. Клімов, Н. С. Пряжніков вважають вибір 
професії процесом професійного самовизначення не закінчується. 
Він є одним з важливіших компонентів професійного станов�
лення особистості. 

При вивченні мотиваційної сфери старшокласників стосовно 
здійснення професійного вибору, було встановлено, що особли�
востями у старшокласників, які впливають на вибір ними про�
фесії є: 

• соціальна значимість професії; 
• бажанням утвердитися, випробувати себе в новій сфері ді�

яльності; 
• розвиток пізнавальних інтересів і мислення, необхідних для 

майбутньої професійної діяльності; 
• досягнення успіху, подолання невдач; 
• вплив авторитету батьків, вчителів, однолітків. 
Професійне самовизначення — це багатомірний процес, який 

можна розглядати з різних точок зору: 
– як серію задач, які суспільство ставить перед особистістю, 

яка формується, і які ця особистість повинна вирішити за пев�
ний період часу; 

– як процес поетапного прийняття рішень, за допомогою яких 
індивід формує баланс між своїми побажаннями та нахилами, з 
одного боку, і потребами суспільства — з другого; 

– як процес формування індивідуального стилю життя, час�
тиною якого є професійна діяльність. 
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Структурним компонентом професійного самовизначення  
є наявність професійного плану — обґрунтоване уявлення про ви�
брану сферу трудової діяльності, про способи оволодіння май�
бутньою професією і перспективи професійного росту. Профе�
сійний план — це складова життєвого плану — уявлення людини 
про бажаний спосіб життя, тобто про соціальний, професійний, 
сімейний статус, а також про шляхи і способи його досягнення. 

Основні компоненти професійного плану: 
• уявлення про роль праці в житті людини (ціннісно�моти�

ваційний аспект вибору професії); 
• далека перспективна професійна мета (мрія), узгоджена  

з іншими життєвими цілями (сім’я, рівень матеріального доб�
робуту тощо); 

• ближні професійні цілі (як етапи і шляхи досягнення дале�
кої мети); 

• резервні варіанти та їх ієрархія; 
• знання професій і відповідних професійних навчальних за�

кладів; 
• знання своїх можливостей для досягнення поставленої ме�

ти (реальна самооцінка внутрішніх і зовнішніх факторів вибору 
професії); 

• знання шляхів підготовки до досягнення поставленої мети 
і шляхів роботи над собою; 

• реальна підготовка до досягнення мети і реалізація окре�
мих компонентів професійного плану в ході пробних пошуко�
вих дій; 

• при потребі — інший варіант професійного плану, новий 
професійний вибір у випадку невідповідності можливостей і ви�
браних перспектив. 

Завдання професійного самовизначення: 
1) сформувати установку на власну активність та самопізнання 

як основу професійного самовизначення; 
2) ознайомити зі світом професій, потребами ринку праці, пра�

вилами вибору професії; 
3) забезпечити самопізнання та сформувати «образ�Я» як 

суб’єкта майбутньої професійної діяльності; 
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4) сформувати вміння зіставляти «образ�Я» з вимогами про�
фесії до особистості та потребами ринку праці, створювати на 
цій основі професійний план і перевіряти його; 

5) сформувати вміння аналізу різних видів професійної діяль�
ності, враховуючи їх спорідненість за психологічними ознаками 
та схожістю вимог до людини; 

6) створювати умови для перевірки можливостей самореалі�
зації в різних видах професійної діяльності шляхом організації 
професійних проб; 

7) забезпечити розвиток професійно важливих якостей; 
8) сформувати мотивацію та психологічну готовність до змі�

ни професії і переорієнтації на нову діяльність; 
9) виховувати загальнолюдські та загальнопрофесійні якості, 

розумні потреби. 
З огляду на вищевикладені аспекти важливості ефективного 

професійного самовизначення особистості для подальшої успіш�
ності в житті, варто звернути увагу на, не менш важливій психо�
логічній проблемі — формування професійної ідентичності май�
бутнього фахівця. 

Низкою досліджень виявлено [8; 9], що професійна ідентич�
ність має такі джерела формування: 

Зовнішніми джерелами є: 
– професійна освіта, зміст якої визначається державними галу�

зевими стандартами; навчаючись та отримавши диплом, суб’єкт 
сприймається як професійно ідентичний своїй професії; 

– культурно значимі досягнення; ідентифікація проявляєть�
ся як інтеріоризація і, звичайно, не може відбуватися без зраз�
ка, еталона, ідеального образу професіонала; 

– визнання особистості оточенням в якості майбутнього про�
фесіонала сприяє утвердженню професійної ідентичності сту�
дента і є одним із головних підкріплень зовнішніх джерел. 

Внутрішніми джерелами є: 
– емоційно�позитивний фон, при якому відбувалось первинне 

і наступне отримання інформації про професію; 
– позитивне сприйняття себе як суб’єкта професійної діяль�

ності; 
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– емоційно�позитивне прийняття своєї приналежності до про�
фесійної спільноти і успішне оволодіння правами та обов’яз�
ками, нормами і правилами професійної діяльності; 

– наявність системи професійно важливих якостей особистості; 
– суб’єктивні очікування особистості відносно майбутньої 

професії; 
– ступінь активності особистості стосовно опанування май�

бутньої професії; 
– мотиваційна та інші види готовності до реалізації себе в май�

бутній професійній діяльності тощо. 
З огляду на зазначені джерела, створення у ВНЗ умов для 

становлення професійної ідентичності студентів, яка безпосе�
редньо пов’язана з їхньою успішністю учбової діяльності, моти�
вацією учіння, самореалізацією, складно буде переоцінити. До 
зазначених умов відносять: зовнішні (або умови середовища), 
спрямовані на особистість соціальні та сімейні традиції, кількісні 
та якісні характеристики взаємодії із значимими об’єктами, тобто 
освітнє середовище повинно бути інформаційно насиченим, а 
навчально�виховний процес повинен бути спрямованим на від�
творення учбових ситуацій, які імітують реальну професійну 
діяльність; внутрішні, містяться в самій особистості — це її за�
датки, здібності, життєва позиція, система ставлень, життєві та 
професійні плани, цілі, домагання, цілеспрямованість та вольові 
якості тощо, знову ж таки, освітнє середовище повинно бути на�
сиченим професійними цінностями, цінностями професійного 
та особистісного зростання, в ході інтеріоризації яких, відбува�
тиметься трансформація особистісного ресурсу в учбові та май�
бутні професійні досягнення. 

 
В статье рассматривается выбор профессии, профессиональ�

ное самоопределение, профессиональная деятельность, самореали�
зация. 

 
Ключевые слова: выбор профессии, профессиональное само�

определение, профессиональная деятельность, самореализация. 
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The choice of profession and professional identity in the context of the 
whole life of personality are considered in the article. The urgency to 
strengthen the competitiveness of future professionals with disabilities 
equal opportunities with other citizens are substantiating. The impor�
tance of right choice of profession and professional identity development 
while studying at university for ensures a full life and a professional com�
ponent life is given. The conditions of effective professional studying of 
students, which will increase the success of learning activities, learning 
motivation, self�identity are defined. These conditions include external 
and internal ones. External or environmental conditions are social and 
family traditions which are directed on personality, quantitative and 
qualitative characteristics of the interaction with meaningful objects. 
That educational environment must be rich in information and the edu�
cational process should be directed to reproduce educational situations 
that imitate real professional activities. Internal conditions are inherent, 
these are personal inclinations, abilities, life position, system of attitudes, 
life and professional plans, goals, harassment, dedication. So learning 
environments should be rich in professional values, values of professional 
and personal growth during internalization which will be a kind of trans�
formation of personal resources in training and future personal achieve�
ments. 

 
Key words: choice of profession, professional self�determination, 

professional activity, self�realization. 
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слабкозорих осіб є психологічний супровід. Підкреслюється необхід�
ність створення позитивного образу незрячої особистості в соціу�
мі для успішного працевлаштування, за допомогою соціальної рек�
лами та інших заходів. 

 
Ключові слова: незрячі, слабкозорі, психологічний супровід, 

позитивний образ, інтеграція, адаптація, професія. 
 
Проблема соціалізації та інтеграції осіб з обмеженими фізич�

ними можливостями є однією з головних завдань, яку ставлять 
перед собою різні освітні системи у світі. Становлення особис�
тісного потенціалу відбувається через діяльність, яка, в подаль�
шому, перетворюється в професійну сферу. Ядром адаптивного 
процесу особистості є праця як засіб соціальної захищеності 
й успіху в суспільному житті. 

У корекційній педагогіці та психології питання соціально�тру�
дової адаптації поставлено як одне із пріоритетних. Навчання  
в спеціальній школі та повернення до активного життя спрямо�
вані на подолання труднощів у розвитку людей з порушеннями 
зору, надання їм оптимальних можливостей для розвитку і, як 
наслідок, включення в різні сфери життєдіяльності суспільства. 

Метою цієї статті є психологічний аналіз процесу професійно�
го становлення осіб із глибокими порушеннями зору, розробка 
рекомендацій, щодо психологічного супроводу таких людей. 

У сучасній педагогічній і психологічній літературі проблемі 
професійного самовизначення школярів, готовності до профе�
сійного самовизначення приділяється досить багато уваги. 

Різні аспекти самовизначення особистості в системі профе�
сійного самовизначення розглядалися в працях Б. Г. Анан’єва, 
Т. В. Снєгіревої, І. Д. Чечець та ін. 

На думку Л. І. Божович, вибір професії проходить певні ета�
пи вікового розвитку, що полягає в переході від безпосередньо�
го, імпульсивного ухвалення рішення до справжнього вибору, 
заснованого на врахуванні багатьох зовнішніх і внутрішніх об�
ставин. 
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В. Н. Кіндрат визначає наступні показники готовності учнів 
до професійного самовизначення: 

– психофізична готовність: сформованість навчальних і профе�
сійних інтересів і схильностей; сформованість соціально й профе�
сійно значимих мотивів вибору професії; сформованість профе�
сійної самосвідомості; адекватна самооцінка; 

– моральна готовність: працьовитість, усвідомлення мети свого 
життя, розуміння особистісної значимості правильного вибору 
професії, наявність професійного ідеалу; 

– практична готовність: професійно�графічна грамотність, 
знання наукових основ правильного вибору професії; наявність 
попереднього профнаміру; поінформованість про зміст і умови 
праці за обраною професією. 

На думку О. М. Краснорядцевої, сприяння формуванню го�
товності людини до професійного самовизначення є одним із 
пріоритетних напрямів сучасної освіти, що можливо за умови 
урахування в першу чергу, психологічних закономірностей ста�
новлення різноманітного світу людини та її впливу на процес 
життєвого самовизначення. 

Крім того, готовність необхідно розглядати як якість особис�
тості, що визначає установки на професійну орієнтацію й вирі�
шення завдань по самовизначенню, активний стан особистості, 
що сприяє цілеспрямованості, стійкості й ефективності подаль�
шої діяльності [6]. 

Таким чином, готовність незрячих та слабкозорих школярів 
до одержання професійної освіти це складне психолого�медико�
педагогічне утворення, що поєднує взаємозалежні психологічні 
й моральні якості особистості, соціально�ціннісні мотиви, спо�
соби поведінки і оволодіння знаннями, уміннями й навичками 
формування професійного наміру, сформульовані відповідно до 
можливостей освітнього процесу спеціальної (корекційної) за�
гальноосвітньої школи для осіб з глибокими вадами зору, що 
забезпечують потребу і можливість одержання такими школя�
рами професійної освіти. 
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На думку В. П. Єрмакова, соціально�трудова реабілітація не�
зрячих та слабкозорих — система соціально�економічних, пра�
вових, виробничих, медичних, психолого�педагогічних заходів, 
що сприяють подоланню негативних наслідків сліпоти, вклю�
ченню їх в активну суспільно корисну діяльність [2]. 

Аналізуючи наукові дослідження 2000–2005 років щодо про�
блем соціальної адаптації дозволяє виділити такі напрями до�
сліджень: 

– вивчення ціннісних орієнтації, життєвих планів, соціаль�
них зв’язків; 

– організація соціальної допомоги й реабілітації осіб із сен�
сорними порушеннями; 

– забезпечення психолого�педагогічної допомоги випускни�
кам спеціальних шкіл і ВНЗ на момент початку самостійного 
життя й трудової діяльності. 

Зокрема, для Німеччини характерна так звана «дуальна» сис�
тема поєднання навчання в професійній школі (теоретична ча�
стина навчання) із практичною частиною, яка здійснюється на 
підприємствах. Мета професійної школи полягає у забезпечен�
ні учням вільного доступу до всіх видів професійної освіти. Під�
готовка відбувається за 120 спеціальностями. Крім того, існу�
ють навчально�професійні підприємства, загальні професійно�
навчальні заклади з відділеннями для інвалідів, де готують фахі�
вців з 30 спеціальностей. 

Для американської моделі професійної освіти інвалідів харак�
терна потужна правова підтримка, обов’язкова участь держави у 
фінансуванні різноманітних реабілітаційних програм, високий 
рівень надання соціальних послуг, розгалужена мережа освітніх 
установ [3]. 

Російський досвід можна представити наступним чином. 
Санкт�петербурзькою науковою школою досліджуються психо�

логічні особливості осіб, які втратили зір у зрілому віці, міжосо�
бистісні та соціальні відносини осіб з глибокими вадами зору; 
шляхи і методи корекції особистості в процесі вирішення проблем 
соціально�трудової реабілітації й працевлаштування незрячих 
і слабкозорих. 
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У науковій школі тифлопсихології й тифлопедагогіки Москви 
здійснюється розробка моделі корекційних принципів навчання 
дітей з вадами зору, обґрунтування розвитку системи спеціаль�
них шкіл для незрячих та слабкозорих, вирішуються фундамен�
тальні завдання інтеграції таких учнів у загальну школу, удо�
сконалювання соціально�психологічної адаптації й реабілітації 
учнів з глибокими порушеннями зору у спеціальних школах. 

На думку Г. Ю. Машкової, слабкозорі школярі, як правило, 
менш інформовані про різні професії, ніж їх однолітки з норма�
льним зором. Суттєво, щоб при цьому майбутня професійна 
діяльність приносила задоволення, усвідомлення власних мож�
ливостей і своєї значимості, не справляла б негативного впливу 
на стан здоров’я та відповідала функціональним можливостям 
зорового аналізатора. 

Дослідження Е. М. Української показало, що учні спеціаль�
них шкіл для незрячих та слабкозорих, здебільшого, самостійно 
визначають свою майбутню професію, і лише одиниці вказують на 
провідну роль у цьому вчителів або батьків. Визначальним мо�
тивом професії більшість старшокласників з глибокими пору�
шеннями зору вважає власний інтерес, потім — суспільна зна�
чимість професії, власні здібності, й лише наприкінці списку — 
зорові обмеження. Усе це свідчить про недостатню усвідомле�
ність випускниками спеціальних шкіл для осіб з порушеннями 
зору щодо серйозності завдання, що постає перед ними. 

У той же час, на думку низки авторів (Е. Д. Агєєв, А. Г. Лит�
вак, А. Ю. Суславичус, В. А. Феоктистова та ін.) не можна не 
відзначити ті труднощі, з якими стикаються випускники цих шкіл 
у своєму подальшому трудовому житті. Зокрема ними відзначе�
ні такі проблеми, як: складнощі міжособистісного спілкування, 
розрив між інтелектуальним розвитком і вмінням реалізувати 
свої потенційні можливості, проблеми «пробілів» у спеціальній 
школі при підготовці випускників до самостійного трудового 
й громадського життя. 

У багаторічному дослідженні США, яке тривало з 2000–2010 рр. 
брали участь 1250 осіб з глибокими порушеннями зору. При цьому, 
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були проаналізовані: сукупність робіт, здійснюваних студентом 
протягом навчання, понаднормові заняття, університетська ді�
яльність, освіта і тренування після закінчення середньої школи, 
працевлаштування, самостійність і незалежність існування, участь 
у житті громадськості. Результати означеного дослідження по�
казали, що невелика кількість (29,9%) молодих осіб з вадами 
зору були працевлаштовані на момент опитування [7]. 

Отже, професійна підготовка старшокласників і студентів  
з глибокими вадами зору має серйозні складнощі в різних країнах, 
а особливої ваги набуває у нашій державі. Низький рівень праце�
влаштування незрячих показує, що зусилля і напрацювання, 
здійснені на сьогоднішній день, є недостатньо успішними. 

Для підвищення якості підготовки до професійної діяльності 
осіб з глибокими порушеннями зору необхідно враховувати такі 
ключові компоненти освіти: 

– високий рівень усвідомлення педагогами потенційних мож�
ливостей досягнення соціальної успішності молодими людьми 
з порушеннями зору; 

– сформованість соціальних навичок, поінформованість у про�
веденні вільного часу, розвиток компенсаційних навичок моло�
ді з вадами зору; 

– адекватне відображення досягнень успішних незрячих; 
– заохочування до самостійного виконання молоддю домаш�

ніх турбот, шкільної й суспільної роботи. 
У процесі розвитку здібностей і можливостей студентів можна 

виділити три рівні втручання: інформаційний, освітній і спри�
яючий, що допомагають особам з порушеннями зору, в подаль�
шому житті успішно працевлаштовуватися [7]. 

Провідну роль у формуванні готовності школярів та студентів 
до одержання професійної освіти відіграє ідея супроводу даного 
процесу, тобто забезпечення умов для прийняття суб’єктом роз�
витку оптимальних рішень у різних ситуаціях життєвого вибору. 

Ідея комплексного супроводу розвитку дитини Л. М. Шипіци�
ної ґрунтується на програмі індивідуального супроводу, спрямо�
ваного на всебічний розвиток здібностей та можливостей кож�
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ного учня. У цьому випадку, на думку автора, ефективність освіт�
нього процесу багато в чому залежить від рівня знань педагогом 
своїх вихованців, уміння здійснювати індивідуальний і диферен�
ційований підхід у їх навчанні. 

Психологічна ж підтримка, як система соціально�психологічних 
засобів і методів, що сприяють соціально�професійному само�
визначенню особистості в ході формування її здібностей, цінніс�
них орієнтації й самосвідомості, підвищенню її конкурентосп�
роможності на ринку праці й адаптованості до умов реалізації 
власної професійної кар’єри, здійснюється за такими напряма�
ми (психологічна профілактика, консультування, психологічна 
корекція). 

Кінцевим результатом процесу формування готовності мо�
лоді з глибокими порушеннями зору до одержання професійної 
освіти є інтеграція й адаптація до умов сучасного суспільства. 

Нами було розроблено і проведено у 2009 р. у м. Запоріжжі 
психологічний тренінг, мета якого полягала у розвитку здатності 
до самостійного визначення життєвих цілей, самопроекції в май�
бутнє, визначення сфери професійної діяльності осіб з порушен�
нями зору. Програма складалася з таких психогімнастичних вправ: 
«Вітання», «Концентрація уваги», «Естафетна паличка», «Кіно», 
«Досягнення мети», «Планування майбутнього», «Закінчи речен�
ня», «Двадцять бажань», «Ресурси», «Мої досягнення», «Моя про�
фесія», «Обговорення результатів». Проведений тренінг допоміг 
усвідомити молодим незрячим свої життєві цілі та майбутню 
професію. 

Хотілося б відзначити, що після закінчення ВНЗ молодь із ва�
дами зору зіштовхується з суттєвими проблемами щодо подаль�
шого працевлаштування. Ми вважаємо за необхідне втілювати 
психологічні програми, що спрямовані на супровід таких людей. 
Зокрема, це має передбачати: висвітлення особливостей профе�
сій та необхідних особистісних якостей, вироблення навичок 
написання резюме, подання об’яви у ЗМІ, відпрацювання тех�
ніки телефонного дзвінка працедавцю, особливості поведінки  
і самопрезентації підчас першої зустрічі, адекватні засоби зняття 
стресу у випадку відмови працедавця [4]. 



Розділ ІІІ Психолого�педагогічні аспекти розвитку 

 280

Для того, щоб особистість перетворила свою мрію у мету не�
обхідним є відпрацювання наступних кроків:  

1. Визначення критеріїв досягнення своєї мети. 
2. Визначення засобів її досягнення. 
3. Призначення конкретної дати досягнення мети. 
4. Аналіз внутрішніх та зовнішніх труднощів. 
5. Підбор символічної винагороди собі за досягнення. 
6. Підготовка письмового договору з собою. 
7. Вербалізація (щоденна) цього договору [5]. 
Профорієнтаційна робота у спеціальній (корекційній) школі 

для осіб із порушеннями зору має бути спрямована на виявлення 
можливостей незрячих та слабкозорих школярів в галузі продов�
ження освіти й одержання інформації про перспективи реалізації 
їх професійних інтересів, а також позитивних прикладах оволо�
діння такими особами професійної освіти. В праці В. П. Гудоні�
са зібрано інформацію, щодо відомих незрячих людей, успіш�
них у різноманітних галузях життєдіяльності [1]. 

Метою і пріоритетом Європейського співтовариства є створен�
ня образу особистості з обмеженими фізичними можливостями 
соціально активної та працюючої. Громадські акції, що присвя�
чені проблемам таких людей, все частіше виходять за межі не�
державних організацій. Якщо раніше соціальна комунікація, як 
аспект соціальної інтеграції цікавила здебільшого лише громад�
ські організації, то, завдяки співробітництву з Європейськими 
фондами, сфера цієї діяльності розширюється. Причиною того, 
що багато років соціальне спілкування людей з обмеженими фі�
зичними можливостями було неорганізованим, є низький рівень 
задоволення їх соціальних потреб. Це стосується й людей із гли�
бокими порушеннями зору як окремої групи. У контексті плану�
вання соціальних змін, проблема забезпечення незрячих комп’ю�
терними технологіями виявляється теж важливою. 

Ми поділяємо думку авторів, які визначили чотири основні ба�
р’єри, що заважали відносинам між інвалідами й роботодавцями: 
стереотип сприйняття інваліда як людини, яка відрізняється від 
інших, неприйняття цієї несхожості, нестача знань про шляхи 
спілкування з інвалідами, сприйняття таких людей як неефек�
тивних співробітників, установка на те, що приймання на робо�
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ту такого співробітника спричинить неминучі додаткові витрати 
й, нарешті, нестача знань про законодавчі акти в області зайня�
тості інвалідів [8]. Нами було організовано і проведено у період 
з 2008–2012 рр. заходи, спрямовані на створення у суспільстві 
позитивного образу незрячих осіб, а саме: обласний молодіжний 
форум людей з обмеженими фізичними можливостями; інте�
гровані концерти за участю незрячих і здорових виконавців, ви�
дання методичного посібника (і запис його в аудіо форматі для 
людей з глибокими порушеннями зору); розробка і розміщення 
на телеканалах і в мережі Інтернет соціальної реклами, у якій 
наочно демонструвалися професійні можливості осіб із глибо�
кими порушеннями зору; участь у різноманітних телевізійних 
передачах. Важливого значення для створення позитивного 
образу мають безпосередні контакти з успішними незрячими  
у професійній діяльності. 

Означена діяльність має за результат підвищення рівня поін�
формованості роботодавців щодо здібностей і можливостей таких 
людей, подолання соціальної стереотипізації й міфів про сліпо�
ту, а також зменшення психологічних бар’єрів при налагоджен�
ня взаємодії у процесі працевлаштування. 

Однак, варто підкреслити, що інтеграція молодих осіб з гли�
бокими порушеннями зору в суспільство матиме позитивний 
результат за умови наукової розробки і практичної реалізації 
комплексу дій, що містить у собі заходи медичного, педагогіч�
ного, соціального психологічного супроводу слабкозорих і не�
зрячих молодих осіб у процесі їх професійної самореалізації та 
інтеграції в суспільні відносини. 

 
В статье анализируется профессиональное становление моло�

дёжи с нарушениями зрения в отечественной и зарубежной науке. 
Важным условием повышения эффективности профессиональной 
деятельности незрячих и слабовидящих лиц является психологичес�
кое сопровождение. Подчёркивается необходимость создания пози�
тивного образа незрячей личности в социуме для успешного трудо�
устройства с помощью социальной рекламы и других мероприятий. 
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The article analyzes professional development of young people with 

visual impairments in domestic and foreign science. Training seniors and 
students with profound visual impairments has serious difficulties in dif�
ferent countries gaining special weight in Ukraine. Low employment of 
blind shows that the efforts and achievements made to date are not suffi�
ciently successful. An important condition for enhancing the efficiency of 
professional activities of impaired and blind people is psychological sup�
port. We have designed and carried out a psychological training in 2009 
in Zaporizhia, the purpose of which was to develop the ability of self�
determining life goals, self�projection of the future, defining the scope of 
professional activities of people with visual impairments. The training 
helped the young blind realize their life goals and future profession. It 
emphasizes on creating a positive image of the blind individual in society 
for their successful employment through public service announcements, 
etc. Professional orientation in the special (correctional) schools for per�
sons with visual impairments should be aimed at identifying opportunities 
for blind and impaired students in further education and obtaining in�
formation about the prospects of their professional interests, as well as at 
positive examples of such people getting professional education. 

Direct contacts with successful blind in professional activities are es�
sential for creating their positive image. 

The mentioned activity is aimed at improving employers’ awareness 
as to skills and capabilities of blind to overcome social stereotypes and 
myths about blindness and reduce psychological barriers in establishing 
cooperation in recruitment. 

However, it should be emphasized that the integration of young people 
with serious visual impairments into society will have positive results in 
terms of scientific development and practical implementation of a range 
of actions that include measures of medical, educational, social and psy�
chological support of impaired and blind young people in their profes�
sional self�realization and integration in public relations. 
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РОЗДІЛ IV 

ФІЗИЧНА, МЕДИЧНА 
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МОТОРНІ УСТАНОВКИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 

ЛЮДЕЙ З ВАДАМИ ОПОРНО�РУХОВОГО АПАРАТУ 
 

В статті розглядаються дослідження, які спрямовані на підви�
щення продуктивності рухових дій людини. Пропонується розгляд 
механізмів моторних установок як специфічних факторів ство�
рення стану готовності людини в умовах рухової активності. 

 
Ключові слова: моторні установки, рухова активність, меха�

нізми регуляції рухів людей з вадами опорно�рухового апарату. 
 
Актуальність дослідження. Ключове положення теорії уста�

новки полягає в тому, що виникненню свідомих психічних про�
цесів передує стан, який не можна вважати непсихічним, тільки 
фізіологічним станом. Дослідження складових моторних уста�
новок як стану повної готовності до певної активності і основ�
них механізмів реалізації цих установок в практику можна вва�
жати досить актуальними. 

Мета дослідження — вивчити основні складові і механізми 
моторних установок в умовах рухової активності. 
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Зовсім недавно психологи та фізіологи вищої нервової дія�
льності цікавилися безпосередньо центральними порушеннями 
руху і майже абсолютно ігнорували моторні дефекти, що вини�
кають внаслідок периферичної травми — пошкодження м’язів, 
кісток, сухожилля і периферичних нервів, що іннервують робочі 
органи. Передбачалося, що в першому випадку маємо справу  
з цілісними динамічними розладами функції управління рухом. Та�
кі розлади допускають психофізіологічну інтерпретацію. У дру�
гому випадку питання зводиться до пошкодження виконавчого 
механізму, що повністю відноситься до компетенції анатома, який 
вивчає будову і дефекти опорно�рухового апарату [2]. 

Експериментальні дослідження, присвячені вивченню рухо�
вих порушень при периферичних травмах, показали значну роль, 
що відіграють центральні компоненти. Картина рухового пору�
шення при пошкодженні кінцівок визначається не тільки без�
посередньо анатомічним дефектом рухового апарату, але і побіч�
но – зміною сенсорних сигналів, що йдуть від ураженого органу 
і відповідних нервових центрів, які змінюють діяльність. Ще 
роботи О. М. Леонтьєва і його колег [6] виявили, що при пери�
феричних пораненнях руки спостерігаються рухові порушення, 
що вважалися специфічними для центральних ушкоджень. Такі, 
наприклад, порушення координації, вибіркові обмеження рухів 
з певною смисловою характеристикою і, нарешті, зміни мотор�
них установок. Зупинимось на розгляді останнього питання. 

Спостерігаючи за поведінкою хворих з різними поранення�
ми рук, а також проводячи спеціальні експериментальні дослі�
дження моторної сфери, можна констатувати своєрідні тенден�
ції у використанні ураженого органу, зміна його готовності для 
здійснення руху. У перший період після травми у пораненого 
часто виявлялася стійка тенденція оберігати хвору руку, повніс�
тю виключати її з роботи, тоді як пізніше іноді з’являлась під�
вищена її активність. Усі ці дані змусили розглянути питання 
про те, як утворюються і змінюються установки в діяльності 
хворої руки [2]. 
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У дослідженнях з порівнянням двох циліндрів однакової ва�
ги, але різних за об’ємом, а також в дослідженні, проведеному 
за методикою Г. Мюллера і Ф. Шумана, виявилася значна від�
мінність отриманих результатів у хворих з периферичними тра�
вмами верхньої кінцівки у порівнянні з нормою. 

Виявилось, що у більшості досліджених хворих (75%) при під�
несенні тяжкого хворою рукою відсутня контрастна ілюзія, що 
виникає в аналогічних обставинах у нормі, тобто два цилінд�
ри однакової ваги різного об’єму здаються їм однаково тяжки�
ми. Однаковими здаються їм дві дійсно рівні за тяжкістю, неза�
лежно від того, чи йде одна з них після серії важких, а інша – 
після серії легких, або предмети даються в якій�небудь іншій 
ситуації. Цікаво, що цей феномен спостерігається тільки при під�
несенні тяжкого рукою, що деформована травмою. Той же хво�
рий, порівнюючи тяжкість здоровою рукою або куксою (якщо 
дефект або пластична операція на одній руці поєднується у хво�
рого з ампутацією другої), дає нормальні результати, тобто у 
нього виникає звичайна, в даному випадку, контрастна ілюзія. 
Отримані дані варіюються залежно від характеру ураження і стадії 
відновлення [2]. 

Ілюзії, що виникають в описаних експериментальних умовах, 
є результатом дії установок. Тому відсутність подібних ілюзій  
у хворих з периферичною травмою руки, мабуть, свідчить про 
якусь значну зміну в утворенні або прояві установки у цих ви�
пробовуваних. 

Порушення процесів утворення установки у поранених, які 
перенесли периферичну травму руки (причому порушення ло�
кальне, таке, що виявляється тільки при порівнянні тяжкості 
хворою рукою), на перший погляд є підтвердженням старої пе�
риферичної теорії установки, висунутої у свій час Г. Мюллером 
і Ф. Шуманом. Проте спробуємо показати в ході подальшого 
викладу, що зміна дії установки при периферичних травмах має 
загальну центральну природу. Стосовно цих випадків зберігає 
справедливість положення, висунуте Д. М. Узнадзе, про те, що 
установка – це стан всієї особистості, але не окремих її органів [7]. 
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Нагадаємо, що периферична теорія установки, розвинена Г. Мюл�
лером, зводиться до наступного: у результаті повторного послі�
довного піднесення пари важких предметів (легке – важке) у 
випробовуваного створюється звичка при піднятті другого пред�
мета пари викликати в собі сильніший імпульс, ніж при піднят�
ті першого. Тому при однаковій вазі обох предметів другий, той, 
що піднімається з сильнішим імпульсом, швидше знімається  
з підставки і ніби летить вгору. Внаслідок цього він здається лег�
шим за першого члена пари, що не так летить вгору і «прили�
пає» до підставки. Ці переживання зовнішніх особливостей руху 
при піднесенні тяжких предметів і вважалися представниками 
периферичної теорії вирішальними при визначенні ваги взагалі. 
З цієї точки зору змінені дані, отримані в наших дослідах, мож�
на пояснити безпосередньо дефектом опорно�рухового апарату, 
що призводить до таких змін рухів руки коли рука підносить 
вантаж, який перестає викликати специфічні переживання, що 
становлять необхідні умови виникнення описаної ілюзії. 

Досліди проводилися таким чином. Спочатку обстежуваному 
давали порівнювати кілька разів однакову вагу, що лише трохи 
відрізняється одна від одної. Потім переходили до установчих 
експериментів, де він підносив поперемінно: наприклад, то вагу 
в 500 або 100 грамів, то гирю вагою 2500 або 1000 грамів, і знову 
поверталися до порівняння однакової ваги. У нормальних об�
стежуваних при переході від важких гирь до легких і, навпаки, 
від легких до важких спостерігаються характерні деформації  
в швидкості, силі і формі рухів. При переході від підйому серії 
великої тяжкості до підйому гирь з меншою вагою спочатку ча�
стіше значно збільшується швидкість і висота підйому. Обстежу�
ваний при несподіваному переході до легких предметів прикла�
дає до них дуже велике зусилля і мимоволі здійснює надмірно 
швидкий та сильний рух. 

Такого ефекту можна досягти і в тому випадку, якщо протя�
гом всього експерименту піддослідний діє однією рукою, так 
само як і в тому випадку, коли установчі досліди проводяться на 
одній руці, а контрольні — на другій. При переході від легкого 
до важкого предмету спостерігається зворотне. Швидкість і ви�
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сота піднімання спочатку у певної кількості обстежуваних різко 
падають, потім висота кривої починає зростати, але форма руху 
своєрідна. Піддослідний здійснює рух не відразу, не одним зу�
силлям, а поштовхами. Відповідно і тривалість руху збільшуєть�
ся. В цей час оцінка ваги, що піднімають, змінюється. При пе�
реході від важкого до легкого предмету досліджуваний виявляє 
тенденцію недооцінювати вагу тяжкості, що піднімається, при 
переході від легкого до важкого — тенденцію переоцінювати її вагу. 

Таким чином, виникнення ілюзії тяжкості супроводжується 
змінами зовнішнього характеру руху, що здійснюється при під�
німанні гирі. Чи пов’язані вони один з одним і чи є зовнішній 
характер руху причиною виникнення відповідної ілюзії? Вияв�
ляється, повного паралелізму між деформацією руху і оцінкою 
тяжкості, що вироблена особою, не існує. Ілюзія сприйняття 
виявляє велику стійкість, тривалість, ніж описані нами зміни в 
моториці. Моторика обстежуваного перебудувалася стосовно нових 
обставин і зовнішня форма руху точніше відповідає словесній 
інструкції; піддослідному все ж таки продовжує здаватися, що 
гиря, яка йде після серії важких, легша, ніж така ж вагою, але що 
йде після серії легких. Таким чином, ілюзія тяжкості, що роз�
глядається нами, не може бути пояснена тільки зовнішніми пе�
риферичними особливостями руху. 

Можна зробити висновок, що, на відміну від думки Р. Мю�
ллера, ми схиляємось до того розуміння природи установки, яка 
була висунута Д. М. Узнадзе. Установка є загальною, центральною 
зміною, а не вузько локальною, периферичною. Заслуговує на 
увагу все ж той факт, що єдина за природою установка виявляє 
себе по�різному в сенсорній і руховій сферах. Вплив її в різних 
областях здійснюється не з однаковою інтенсивністю. У сприй�
нятті ця зміна виявляється з більшою силою і дає різкіші зміни, 
перетворюючись, як переконливо показано в дослідах школи 
Узнадзе, в установку, яка є протилежною за значенням до по�
передньої. У моториці вона виявляється слабше. Швидке при�
стосування моторної сфери до нових умов (завдяки безперервній 
сенсорній корекції, що йде від рухової периферії) і зворотний її 
вплив на установку у бік її перебудови в даній ситуації виперед�
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жають зміну у пізнавальній сфері. Інакше кажучи, упередженість 
виявляється менше в русі, ніж у сприйнятті. Тут можна виділи�
ти два компоненти в структурі моторного процесу. 

Це установчий компонент, деяка упереджена тенденція або 
готовність, що утворюється в даному випадку в серії аналогічних 
дослідів і виявляє свою неадекватність при переході до швидкої 
зміни обставин. Спочатку вона може виявитися, так би мовити, 
в чистому вигляді, і призвести до зриву завдання. Здійснюючи 
перехід, наприклад, від легкого до важкого, піддослідний засто�
совує колишнє зусилля, що не відповідає новим умовам, і тому 
не може забезпечити необхідної швидкості і висоти руху. При 
переході від важкого до легкого піддослідний здійснює дуже 
високе і швидке піднімання. При наступному піднесенні (в біль�
шості випадків на відомому етапі першого руху, що здійснюєть�
ся в змінених обставинах) разом з першим, установчим компо�
нентом, виявляється другий — момент актуальної корекції руху, 
підганяння руху до нових обставин, так би мовити, під час його 
виконання [2]. 

Після досліджень ролі аферентних стимулів в русі, «механі�
змів сенсорної корекції» [1] можна легко уявити фізіологічний 
бік цього компоненту. На перших етапах переходу ми спостері�
гаємо ніби різку дисоціацію структури моторного акту і обидва 
компоненти виявляють переважаючий вплив в різний час руху. 
Спочатку виступає установчий компонент, що виявляється не�
адекватним до нових умов, а потім починають діяти механізми 
актуальної корекції, які абияк доводять рух до норми необхід�
ною інструкцією. На третьому етапі рух за динамічними показ�
никами – швидкістю, силою і висотою – повністю упорядкову�
ється і може створюватись враження, що установка змінилася 
стосовно нових обставин. Проте ряд фактів показує, що на�
справді це не так. По�перше, в сфері гностики у піддослідного 
ще зберігається контрастна ілюзія і він продовжує переоціню�
вати вагу гирі, що йде після легшої. По�друге, якщо перейти у 
цей момент до серії гирь меншої ваги, то в більшості випадків на 
даному етапі ще не можна виявити контрастного впливу прове�
деної серії на подальшу оцінку ваги. 



Розділ IV Фізична, медична і психологічна 

 290

Отже, вирівнювання зовнішніх показників руху йде ще не за 
рахунок зміни установки відповідно до нових обставин, а за ра�
хунок механізмів актуальної корекції. Необхідно відзначити, що 
їх характер відрізняється від тих, що виступали на попередньому 
етапі. Замість грубих вторинних корекцій тут виступають тонші, 
«первинні», за висловлюванням М. О. Бернштейна. Вони вирів�
нюють рух в той момент, коли є ледь помітні, невидимі сторон�
ньому спостерігачеві невідповідності руху умовам завдання. Від�
носно зовнішньої характеристики рух вже загалом перебудувався, 
але внутрішня його перебудова — оформлення відповідної уста�
новки — здійснюється, напевне, тільки при переході до наступно�
го етапу. На четвертому етапі зовнішня форма руху залишається 
колишньою, але внутрішня його характеристика — установчий 
бік — проходить відповідно до нових умов. Рух вже виконується 
не частинами, шляхом стирань і виправлень під час виконання, 
а на одному подиху відповідно до внутрішньої готовності суб’єкта, 
що змінилася [2; 3; 4; 5]. 

Таким чином, зміна в поведінці здорового досліджуваного 
при порівнянні ваги може бути розглянуте як зміна структури 
моторики, зміна взаємовідношення установчих і актуально ко�
ректувальних механізмів, взаємопов’язаних між собою. Прове�
дені досліди на здорових обстежуваних у звичайному розумінні 
визначили підхід до своєрідної динаміки установки у хворих  
з периферичними травмами верхніх кінцівок. 

Рухи, що здійснюються хворою рукою при підніманні ваги, 
значно відрізняються від рухів здоровою рукою. Зіставивши два 
компоненти, що визначають зовнішню форму і об’єм руху, —  
з одного боку, компонент актуальної корекції, а з другого — вплив 
установки, що вноситься в актуальну ситуацію руху з минулого 
досвіду, — то виявиться, що останній момент слабше представ�
лений в моториці хворих. Зазвичай навіть один рух впливає на 
готовність до подальшого. У той же час хворий здійснює кожен 
рух так, як робить це здоровий, не маючи ніякої певної, зазда�
легідь сформованої установки. Рух виконується при актуальній 
корекції, що приводить динамічні характеристики відповідно 
до об’єктивних умов і вимог. Тому у хворих спостерігається сте�
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реотипне повторення однієї і тієї ж картини. Наприклад, підні�
маючи вагу, вони не проявляють відразу достатнього зусилля,  
а тільки за допомогою вторинних корекцій, додаткових зусиль 
досягають приблизно необхідної висоти підйому. Або ж, навпа�
ки, хворі виявляють надмірне зусилля, копіюючи рух в заданій 
точці. Хвора рука виявляє відсутність готовності провести не�
обхідний рух. 

Привертає увагу те, що при відновленні, тобто виході із «стану 
очікування», установка починає виявляти себе раніше в сенсор�
ній, ніж в моторній сфері. У подальшому на стадії відновлення 
в рухах спостерігаються пристосування під час виконання, а в об�
ласті сприйняття вже виступають асимілятивні ілюзії [2; 5]. 

Таким чином, установчі чинники виступають в ослабленій мірі 
і виявляються як в пізнавальних, так і у власне рухових функці�
ях. Хвора рука позбавлена специфічної готовності, що властива 
здоровій. Це дозволяє їй уникати ілюзій, що зустрічаються в нормі, 
але разом з тим позбавляє хвору руку тих досконалих можливо�
стей пристосування, що дає нормальне втручання в діяльність 
установчих чинників. Можливо установка в цих випадках зовсім 
не утворюється? Або що ж заважає установці проявитися в хво�
рій руці? 

Як відомо, вже Г. Мюллер отримав в нормі перенесення дії 
установки з однієї руки на іншу. О. В. Запорожець [2] виявив 
несподівані факти. У даних випадках установка утворюється, але 
не виявляється у хворій руці. Вплив тимчасової установки, що 
виражається в загальній готовності підняти велику або, навпаки, 
малу вагу, стикається із стійкішою і фундаментальнішою нега�
тивною установкою на збереження травмованої кінцівки. Нега�
тивна установка має таку ж центральну природу, як і позитив�
на. Ця установка виявляє себе в зміні тонічних функцій хворої 
руки, в зміні готовності відповідних механізмів до сприйняття 
центрального імпульсу [2; 5]. 

Як показують дослідження [4; 5], при відновленні рухових функ�
цій руки (що відбувається під впливом активних лікувально�
гімнастичних вправ і працетерапії) відбуваються наступні зміни 
установчих моментів. На І етапі виступає загальна установка на 
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виключення хворої кінцівки з роботи. На ІІ етапі виявляється 
вибіркове обмеження функцій. На III етапі виступає парадок�
сальний період надактивності хворої руки. Практично у всіх 
випадках випробовуваний пускає в хід хвору руку. Іноді це ро�
биться всупереч втомі і больовим відчуттям. Етап надактивності 
ураженої кінцівки супроводжується різкими зрушеннями у від�
новному процесі. На ІV етапі відбувається повернення до нор�
мальних установок і звичайного співвідношення у використан�
ні обох рук [2]. 

Таким чином, відновлення рухової функції включає зміну спе�
цифічних центральних загальних компонентів, зокрема устано�
вок на використання руки, що перенесла травму. Вони визна�
чають ступінь залучення ушкодженого органу до роботи. Тому 
відновлювальна робота при периферичних травмах не може бу�
ти обмежена тільки місцевими діями. 

Не менш цікавим є дослідження механізмів формування і ре�
алізації моторної установки з позицій психофізіології, що може 
опиратися на маловідомий феномен прояву м’язової системи, 
який вперше було описано О. О. Ухтомським ще у 1923 році. 
Він полягає в тому, що після певної ізометричної напруги лан�
ки тіла, зокрема рука, може мимоволі підніматися вгору, проти 
напрямку сили тяжкості. «…рука, що працювала до цих пір,  
з опущеного вниз положення починає повільно підніматися  
у фронтальній площині, утворюючи в articulatio humeri той або 
інший кут відносно вертикалі. Суб’єктивно це явище супровод�
жується наростаючим відчуттям легкості в руці. Це наростання 
відчуття легкості продовжується весь час, поки об’єктивно від�
бувається піднесення руки» [8, с. 43]. Далі автор відзначає «Ма�
буть, явище знайде собі застосування і в діагностиці. У мене 
особисто склалося враження, що на людях, залежно від загаль�
ного стану нервової системи, описана реакція представляє до�
сить значні варіації, — перш за все за величиною кута відхилен�
ня кінцівки від вертикалі» [8, с. 45]. 
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Висновки. 
1. При вивченні описаного явища було знайдено його діаг�

ностичну цінність, а також можливе використання підвищеного 
тонусу м’язових груп для формування фізичного стану готовно�
сті людини (складова моторної установки) ефективно виконати 
рухову дію. 

2. Аналогічно можна формувати фізичний стан готовності до 
виконання певних рухових дій і людям з вадами опорно�рухо�
вого апарату. 

Перспективи подальших наукових досліджень можуть бути 
пов’язані з пошуком засобів підвищення тонусу організму як осно�
ви формування моторних установок в умовах рухової активності. 

 
В статье рассматриваются исследования, которые направле�

ны на поиск путей повышения производительности двигательных 
действий человека. Предлагается рассмотрение механизмов мо�
торных установок как специфических факторов создания состоя�
ния готовности человека в условиях двигательной активности. 

 
Ключевые слова: моторные установки, двигательная актив�

ность, механизмы регуляции движений людей с изъянами опо�
рно�двигательного аппарата. 

 
Key position of theory of sets claims that conscious psychical proc-

esses are preceded by a state which cannot be considered solely physio-
logical. Researches of motor set components as a state of absolute 
readiness to certain activity and basic mechanisms of realization of 
these sets in practice can be considered quite important. 

Purpose of work is to study the basic constituents and mechanisms 
of motor sets under conditions of motor activity. 

Experimental researches, devoted to the study of motor disorders af-
ter peripheral traumas, revealed what a considerable role central com-
ponents play. The presentation of motor disorder after limb damage is 
determined not only by the anatomic defect of musculoskeletal system, 
but also by the change of sensory signals, which come from the affected 
organ and corresponding nerve centers, which change their activity. 
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Works of O. M. Leontiev and his colleagues discovered that after pe-
ripheral arm injuries there appeared motor disorders which were con-
sidered specific for central damages, e.g. hypotaxia, selective limita-
tions of motions with certain characteristic and, finally, changes of 
motor sets. These examples are justified by D. M. Uznadze’s assumption 
that set is a condition of the whole personality, not just of separate or-
gans. 

Motion is already performed not portionwise, but at one go, in ac-
cordance with internal readiness of the subject, which has changed. The 
injured arm is deprived of specific readiness, that inherent to healthy one. 

Thus, the set displays itself in the change of tonic functions of the in-
jured arm, in the change of readiness of relevant mechanisms to per-
ceive central impulse. 

Thus, recovery of motor function includes the change of specific central 
general components, in particular sets to use the injured arm. They deter-
mine to what extent the injured organ can work. Therefore rehabilita-
tion work after peripheral traumas cannot be limited to only local ac-
tivities. 

 
Keywords: motor installations, engine activity, the mechanisms of 

the regulation of the motions of people with the flaws of supporting�
motor apparatus. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 

КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ, 
ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ 
 
У статті розглядається функціонування кардіореспіраторної 

системи у дітей з дитячим церебральним паралічем та шляхи її 
оптимізації. Показано взаємозалежність серцево�судинної і дихаль�
ної систем та їх роль у житті при даній неврологічній патології, 
визначено вплив та ефективність застосування запропонованої 
програми. 

 
Ключові слова: кардіореспіраторна система, дихальні впра�

ви, дитячий церебральний параліч. 
 
Постановка проблеми. Питання реабілітації хворих на дитя�

чий церебральний параліч в останні роки стає усе більш актуа�
льним у зв’язку з високим медичним і соціальним значенням. 
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Традиційні методи обновленого лікування, що несуть у собі 
загальноприйняті засоби лікувальної фізкультури, не можуть пов�
ною мірою задовольнити зростаючі вимоги до ефективності ре�
абілітації. При єдності комплексів лікувальної фізкультури для 
хворих на дитячий церебральний параліч (ДЦП) необхідно роз�
робити для кожної дитини індивідуальний комплекс з урахуван�
ням особливостей його вегетативних можливостей, моторики  
й інтелекту [4]. 

За останні роки дитячий церебральний параліч став одним  
з найбільш розповсюджених захворювань нервової системи у дітей. 
Ця недуга входить у розряд невиліковних хвороб, але проведення 
своєчасної і правильної корекції ушкоджених систем організму 
дітей, за допомогою корекційних фізичних вправ, застосування 
елементів спортивних ігор і спеціальних рухових режимів, є пе�
редумовою для успішної побутової, навчальної, трудової і соці�
альної адаптації до реальних умов життя, їхньої інтеграції в сус�
пільстві. 

Актуальність пошуку й обґрунтованого застосування нетра�
диційних методів профілактики, лікування і реабілітації ДЦП 
зв’язано з низькою ефективністю загальноприйнятих медикамен�
тозних, мануальних, фізіотерапевтичних, хірургічних та інших 
методів лікування цієї патології [3]. 

Якими б не були фізичні, розумові чи психічні обмеження, 
поряд з цим у дитини завжди є резерви розвитку, використання 
яких суттєво покращує якість її життя. 

Вміння правильно дихати при різному фізичному навантажен�
ні підвищує фізичну працездатність, покращує обмін речовин, 
допомагає відновленню мови. При ДЦП дихання слабке, поверх�
неве, рухи погано співвідносяться з диханням, багато страждають 
порушенням вимови, пов’язаної з відсутністю правильної поста�
новки дихання. Тому навчання правильному диханню є не тільки 
засобом для оздоровлення, але і способом для вирішення ряду 
реабілітаційних завдань. У дитини, навченої глибокому правиль�
ному ритмічному диханню легше проходить розслаблення м’язів 
тулуба, що сприяє навчанню його правильним рухам і вимові. 
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Розлади дихання при ДЦП часто залежать від недостатності 
центральної регуляції дихання і від патології опорно�рухової сис�
теми. Це виражається в порушенні ритму і глибини дихання,  
в розладі координації між артикуляцією і диханням. Певну роль 
при цьому грає порушена іннервація у вигляді одночасного на�
пруження м’язів�антагоністів. Так, затримка напруження діафра�
гми разом з м’язами, які відповідають за вдих, утруднює видих. 
В іншому випадку може підвищитись частота дихання і тоді після 
вимовленого слова хворий повинен зробити судорожний вдих. 
В деяких випадках порушення дихання можуть бути незалежно 
від мови, але в момент розмови ці розлади посилюються. Особ�
ливо страждає активний видих. Оволодіння активним видихом, 
типами дихання і мовним диханням – основне завдання, одним 
із засобів вирішення якого є загальний і точковий масаж у спо�
лученні зі спеціальними вправами. При спастичності великих 
грудних м’язів приміняються різні прийоми розслаблення, а пе�
редні зубчаті і зовнішні міжреберні м’язи, які виконують вдих,  
в більшості своїй потребують стимуляції. Із прийомів загального 
масажу у вихідному положенні лежачи на боку застосовують 
погладжування і розтирання в ділянці окремих міжреберних 
проміжків від ІІ до ІХ ребра, косо за напрямком до нижнього 
кута лопатки і до хребта. Масаж зовнішніх міжреберних м’язів 
проводиться від грудини до хребта по ходу міжреберних проміж�
ків прогладжуванням і розтиранням. При масажі в ділянці діа�
фрагми застосовується стабільна неперервна вібрація. 

Для стимуляції дихання також застосовується стискання груд�
ної клітки під час видиху в ділянці ІV ребра донизу, а також 
зтрушування грудної клітки вібраційними рухами. Стимуляція 
проводиться і на м’язах черевного пресу з допомогою точкового 
масажу і штрихування. 

Систематичної роботи потребує постановка правильного ди�
хання. Основну увагу звертають на виконання подовженого ви�
диху, координацію дихання з різними рухами, оволодіння різ�
ними типами дихання. 
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Функція дихання тісно пов’язана з роботою центральних ме�
ханізмів регуляції, станом дихальних шляхів, опорно�рухового 
апарату, дихальних м’язів, малого кола кровообігу, і тільки їх зла�
годжена взаємодія забезпечує ефективне дихання, а порушення 
навіть однієї з цих структур призводить до розвитку недостат�
ності зовнішнього дихання. Саме ці складові значно змінюються 
при ДЦП і можуть призводити до розвитку респіраторних по�
рушень. З іншого боку, неадекватність дихання, пов’язані з цим 
зміни газообміну, гіпоксія, можуть погіршувати при ДЦП умови 
діяльності центральної нервової системи, серцево�судинної та 
інших систем організму 

Об’єкт дослідження — діти, хворі на ДЦП. 
Предмет дослідження — зміни функціональних показників 

роботи кардіореспіраторної системи дітей, хворих на ДЦП. 
Гіпотеза роботи: передбачалось, що запропонована програ�

ма фізичної реабілітації: 
– ефективніша за загальноприйняту методику; 
– покращує роботу кардіореспіраторної системи, шляхом за�

стосування дренажних положень та різних видів дихальних вправ; 
– нормалізує діяльність нервової системи. 
Мета роботи — створити та апробувати програму комплекс�

ної фізичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП для оптимізації 
роботи кардіореспіраторної системи. 

Завдання роботи. 
1. Вивчити клінічний та функціональний стан дітей за дани�

ми архівних та особистих досліджень; 
2. Розробити та обґрунтувати комплексну програму фізичної 

реабілітації дітей, хворих на ДЦП у спеціалізованому закладі; 
3. Вивчити вплив та оцінити ефективність застосування комп�

лексної програми реабілітації на організм дітей, хворих на ДЦП. 
Початкові клінічні прояви церебральних паралічів формуються 

на першому році життя. Їхня своєчасна діагностика і рання аде�
кватна корекція мають вирішальне значення для попередження 
важких розладів рухів, мови і психіки на наступних етапах роз�
витку. Тільки при важких формах патології можна поставити 
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діагноз незабаром після народження. В інших випадках необхідно 
динамічне спостереження за розвитком дитини. Особливо важ�
ливе значення мають «фактори ризику» у вигляді різних невро�
логічних симптомів і синдромів, виявлені в період новонаро�
дженості. 

ДЦП проявляється різними руховими, психічними, мовними 
порушеннями, а також пошкодженням функцій аналізаторних 
систем (зору, слуху). У дітей із ЦП затримане і порушене форму�
вання всіх рухових функцій: із  запізненням формується функція 
утримання голови, навички сидіння, стояння і ходьби. У силу 
специфіки рухових порушень у дітей із ЦП статичні і локомо�
торні функції не можуть розвиватися правильно [3]. 

Розповсюдженість ДЦП у різних країнах світу становить від 1,5 
до 2,6 на тисячу дитячого населення, при цьому цей показник не 
має тенденції до зниження. В Україні розповсюдженість ДЦП 
становить 2,4–2,5 випадків на 1000 дитячого населення. Сьогод�
ні є понад 30 тисяч таких хворих, які потребують довготривалої 
реабілітації. 

Для дослідження функції дихання ми використали такі методи: 
1. Визначення окружності грудної клітки під час вдиху і на 

видиху. 
2. Підрахунок кількості дихань у спокої і під час фізичного 

навантаження. 
3. Визначення життєвої ємності легень (ЖЄЛ�спірометрія) [6]. 
Для дослідження функції серцево�судинної системи — під�

рахунок частоти серцевих скорочень. 
Методи дослідження: аналіз і узагальнення літературних даних; 

анатомо�фізіологічні методи: окружність грудної клітки, життєва 
ємкість легень, частота дихання і частота серцевих скорочень. 
Обробка даних проводилась методами математичної статистики. 

У дослідженні брали участь дві групи по 12 чоловік – експери�
ментальна і контрольна. На початковому етапі дослідження ді�
ти за віковими і анатомо�фізіологічними особливостями майже 
ідентичні. Діти з експериментальної групи займалися за запро�
понованою методикою, а діти з контрольної групи – за загаль�
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ноприйнятою. Тривалість експериментального дослідження –  
4 місяці. До початку експерименту було проведено вимірювання 
життєвої ємності легень, окружності грудної клітки, частоти ди�
хання, частоти серцевих скорочень. В результаті застосування 
запропонованої методики протягом чотирьох місяців у експе�
риментальній групі збільшилася життєва ємність легень, змен�
шилась частота дихання і серцевих скорочень. 

Експериментально перевірені результати переконливо свід�
чать про корисний позитивний ефект запропонованої методики 
по оптимізації функціональної активності кардіореспіраторної 
системи у дітей, хворих на ДЦП. 

При виконанні дихальних вправ у дренажних положеннях не 
потрібно робити паузу між вдихом і видихом. Дихання повинно 
бути максимально спокійним і рівномірним. 

В ході роботи: 
1. Сформовані основні питання нашого дослідження: вимі�

рювання життєвої ємкості легень, частоти дихання і серцевих 
скорочень, окружності грудної клітки. 

2. Розроблена науково обґрунтована комплексна програма 
для оптимізації функціональної діяльності кардіореспіраторної 
системи у дітей, хворих на дитячий церебральний параліч. 

3. Визначені пріоритетні напрямки даної програми, що базу�
ються на виконанні різних видів дихальних вправ. 

Після проведеного дослідження і порівняння даних з фізіо�
логічними, тобто таких, які відповідають розвитку дитини в да�
ному віці, ми відмітили, що майже у всіх дітей життєва ємність 
легень, окружність грудної клітки, частота серцевих скорочень  
і частота дихання є такими що не відповідають цим даним. 

При порівнянні середніх значень обох груп ми відмітили, що 
всі вони приблизно однакові по всіх показниках. Тобто це го�
ворить про те, що вихідні можливості кардіореспіраторної сис�
теми обох груп схожі. 

У ході дослідження нами робився акцент на вправи, що сти�
мулюють дихальну функцію, і таким чином нормалізують робо�
ту кардіореспіраторної системи. Були використані як дренажні 
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положення, так і динамічні і статичні дихальні вправи запропо�
новані тими чи іншими авторами, але в залежності від фізичних 
можливостей дитини з врахуванням ступеню тяжкості захворю�
вання і інтелектуальних даних дитини. 

Після проведеного курсу лікування по підібраній нами про�
грамі для визначення її ефективності  нами знову проведені не�
обхідні виміри і визначені середні показники для експеримен�
тальної, яка йшла цією програмою, і контрольної груп, що йшла 
звичайною програмою без акценту на оптимізацію кардіореспі�
раторної системи за рахунок дренажних положень та інших ди�
хальних вправ. 

Висновки 
1. Отже, незважаючи на досягнення сучасної медицини, це�

ребральні паралічі залишаються важливою проблемою. Кількість 
людей з ДЦП збільшується у всьому світі. Хворі з дитячим це�
ребральним паралічем складають особливу категорію пацієнтів 
медичних закладів. 

2. Аналізуючи літературні дані можна зробити висновок про те, 
що проблемі дитячого церебрального паралічу приділено багато 
уваги, але систематичних досліджень щодо оптимізації функці�
ональної діяльності кардіореспіраторної системи дуже мало. 

3. В ході роботи досягнуто зменшення тонусу спастичних м’язів 
за рахунок проведеної програми. 

4. Оптимізація кадіореспіраторної системи у дітей з ДЦП дає 
можливість збільшити інтенсивність навантаження за рахунок 
збільшення життєвої ємності легень, зменшення частоти ди�
хання і частоти серцевих скорочень. 

5. Проведена робота засвідчила корисність дихальних вправ 
для оптимальної роботи кардіореспіраторної системи у дітей, 
хворих на дитячий церебральний параліч. 

 
В статье рассматривается функционирование кардиореспира�

торной системы у детей с детским церебральным параличем и пу�
ти её оптимизации. Показано взаимозависимость сердечнососудис�
той и дыхательной систем и их роль при данной неврологической 
патологии, определено влияние и эффективность применения пред�
ложенной программы. 



Розділ IV Фізична, медична і психологічна 

 302
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In the article, functioning of the cardiorespiratory system is examined 

in children with cerebral palsy and ways of its optimization. Interde�
pendence of the cardiovascular and respiratory systems and their role is 
rotined in life at this neurological pathology, certainly influence and effi�
ciency of application of the offered program. 

The problem raised. The question of rehabilitation of patients with 
child's cerebral paralysis in the last years has become more actual in 
conection with a high medical and social value. The traditional methods 
of rehabilitation, which carries itself the generally accepted facilities of 
medical physical education, cannot to a full degree satisfy growing per�
formance specifications rehabilitation. By unity of complexes of medical 
physical education for patients with cerebral paralysis it is necessary to 
develop for every child an individual complex taking into account the 
features of his/her vegetative possibilities, motoriki and intellect. 

The purpose of this article to create and approbate programs of com�
plex physical rehabilitation of children, patients, on cerebral palsy for 
optimization of work of the kardiorespiratory system. 

Exposition of basic research material. During the previous researches 
found out some deviations from the norm of performance of heart indica�
tors by the physical load, less sizes of arteriotony in a state of rest, 
mionectic tolerance to the physical load and parafunction of respiratory 
system of children of 7–18 years old with the different forms of cerebral 
paralysis. In the last index negative symptoms are follows: by a stuffiness 
in a state of rest and by physical load marked as 12,0% and 72,6% irre�
spectively, superficial or discoordination breathing is 58,0%, by partici�
pation sternal�clavicular�nipple muscle during breathing is — 90, by the 
pathological form of thorax is 68,7, by hypertone of thorax muscle is 46, 
by the diminished time of breath�holding on inhalation and exhalation is 
80% examined with the most expressed symptoms for children with the 
tetraparezom. 

During the research the accent on exercises which stimulate a respi�
ratory function, has been done these exercises and thus normalize work 
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of the cardiorespiratory system. Drainage positions and dynamic and 
static respiratory exercises were depend on physical possibilities of a 
child taking into account the degree of disease and intellectual charac�
ters of the child. 

The experimentally tested results convincingly testify the useful posi�
tive effect of the method offered for optimizations of functional activity of 
the cardiorespiratornoy system of children, patients, with cerebral palsy. 

 
Keywords: cardiorespiratory system, respiratory exercises, cere�

bral palsy. 
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ПІДГОТОВКА ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ: 
ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ 

 
У статті йдеться про розвиток зарубіжної та вітчизняної ре�

абілітології, а також проблеми й перспективи навчання і працев�
лаштування майбутніх фахівців�реабілітологів. 

 
Ключові слова: фізична реабілітація, фахівець з фізичної ре�

абілітації, фізіатрія, фізіотерапія. 
 
Постановка наукової проблеми та аналіз останніх досліджень. 

Напрям «Здоров’я людини» сьогодні представлений двома спе�
ціальностями — «Валеологія» та «Фізична реабілітація». З огляду 
на стан здоров’я населення нашої держави, актуальність таких 
професій не викликає сумніву. Але спеціалісти з фізичної реа�
білітації, як і на початку становлення їх професії продовжують 
стикатися з проблемою визнання та працевлаштування, особливо 
лікарями та адміністрацією лікувально�профілактичних установ. 

______________ 
© Р. К. Тараненко 
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Завдання дослідження — проаналізувати діючі нормативно�
правові акти, що регламентують становлення, розвиток і перс�
пективи вітчизняної фізичної реабілітації. 

Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих 
результатів дослідження. В Україні спеціальність «Фізична ре�
абілітація» пройшла певне формування у середині 90�х рр. ХХ 
сторіччя. Значною мірою це відбулось завдяки розширенню кон�
тактів і обміну досвідом з органами охорони здоров’я зарубіжних 
країн. Варто зазначити, що підґрунтям послужив великий дос�
від із використання ЛФК, накопичений у країнах колишнього 
СРСР іще з часів Другої світової війни. 

У 1994 р. у Київському державному університеті фізичного 
виховання та спорту, а також у фізкультурних інститутах Украї�
ни кафедри ЛФК і лікарського контролю реорганізовуються  
в кафедри фізичної реабілітації, де здійснюється навчання сту�
дентів з цієї дисципліни. 

У 1997 році у Львівському інституті фізичної культури розроб�
лено кваліфікаційну характеристику професії «Фахівець фізичної 
реабілітації». В Центрально�Українському регіоні проблемами 
реабілітації займаються такі вчені як А. Й. Григор’єв, В. С. Яз�
ловецький та ін. [2, с. 40–10; 4, с. 13–18]. 

У 1997 році Державний комітет з фізичної культури і спорту 
затвердив та погодив з Міністерством праці України Кваліфіка�
ційну характеристику нової професії, після чого дану спеціаль�
ність було затверджено Кабінетом Міністрів України і внесено 
до Державного класифікатора професій України. 

Фахівців з фізреабілітації сьогодні готують понад 20 україн�
ських ВНЗ, підпорядкованих переважно Міністерству освіти  
і науки, молоді та спорту України [3, с.76, 85]. 

Дослідження з термінологічних питань науковця зі Львівсь�
кого державного університету фізичної культури А. М. Герцика 
допомогли розкрити вітчизняне тлумачення термінів «фізична 
реабілітація» і «фахівець з фізичної реабілітації», а також вияви�
ли подібність між національним трактуванням терміну «фізична 
реабілітація» та інтернаціональним трактуванням терміну «фі�
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зична терапія» (physical therapy). Було виявлено, що словоспо�
лучення «фізична реабілітація» не використовується у економіч�
но розвинутих країнах як назва галузі чи спеціальності. Знайти 
визначення фізичної реабілітації взагалі не вдалося. Терміни 
«фізична терапія» і «фізіотерапія» у англомовних літературних 
джерелах є синонімами, а у вітчизняній науково�методичній лі�
тературі термін «фізична терапія» не поширений [1, с. 342–346]. 

Для назви медичної галузі у англомовних джерелах замість 
прийнятого в нашій державі терміну «фізіотерапія» використо�
вують інші терміни, наприклад «фізіатрія». За визначенням су�
часних медичних словників, фізіатрія є розділом медицини, що 
займається профілактикою, діагностикою та лікуванням хвороби 
чи травми, а також реабілітацією наявних порушень або анома�
лій психосоматичного розвитку з використанням фізичних (сві�
тло, тепло, холод, вода, струм, терапевтичні вправи, механічні 
прилади) та інколи фармацевтичних засобів. Використовуються 
також такі назви, як фізіатрікс, фізична медицина, фізична ме�
дицина і реабілітація, фізична та реабілітаційна медицина [5, 6]. 

Зараз українські студенти мають змогу навчатися за напря�
мом підготовки «Здоров’я», здобуваючи професії фахівця фізич�
ної реабілітації або валеолога�педагога. До отримання освітньо�
кваліфікаційного рівня «бакалавр», суттєвої різниці у переліку 
навчальних дисциплін не існує. 

У Законі України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» чіт�
ко зазначено зокрема такі види реабілітації: 

 фізкультурно�спортивна реабілітація — система заходів, 
розроблених із застосуванням фізичних вправ для відновлення 
здоров’я особи та спрямованих на відновлення і компенсацію 
за допомогою занять фізичною культурою та спортом функціо�
нальних можливостей її організму для покращання фізичного  
і психологічного стану; 

 фізична реабілітація — система заходів, спрямованих на 
вироблення та застосування комплексів фізичних вправ на різ�
них етапах лікування і реабілітації, що забезпечують функціо�
нальне відновлення особи, виявляють і розвивають резервні та 
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компенсаторні можливості організму шляхом вироблення нових 
рухів, компенсаторних навичок, користування технічними та ін�
шими засобами реабілітації, виробами медичного призначення. 

Цілком очевидно, що вищенаведені види реабілітації знахо�
дяться у компетенції саме фахівця фізичної реабілітації [7]. 

Що ж стосується нормативної бази Міністерства охорони здо�
ров’я України, то варто виділити наступні накази, що стосуються 
фахівців з фізичної реабілітації. Наказ МОЗ України від 27.10.2008 р. 
№ 614 «Про подальший розвиток та удосконалення лікарсько�
фізкультурної служби в Україні». У пункті 2.8.1. Примірної по�
садової інструкції медичної сестри (інструктора) з лікувальної 
фізкультури вказується, що «…на посаду інструктора з лікуваль�
ної фізкультури також можуть призначатись фахівці, які мають 
вищу фізкультурну освіту за спеціалізацією «фізична реабіліта�
ція». Ці фахівці вважаються такими, що мають спеціальну під�
готовку з лікувальної фізкультури». 

Сьогодні цей нормативний документ скасовано наказом МОЗ 
України від 06.08.2010 р. № 660 «Про скасування наказів МОЗ, 
які підлягали державній реєстрації, але не зареєстровані в Мініс�
терстві юстиції України». 

А чинним вважається наказ МОЗ України № 176 від 29.03.2011 р. 
«Про затвердження примірних посадових інструкцій та кваліфі�
каційних характеристик з метою поліпшення лікарсько�фізкуль�
турної служби в Україні», у якому в додатку наведено вимоги 
призначення на посаду інструктора з ЛФК фахівців, які мають 
вищу фізкультурну освіту за спеціалізацією «Фізична реабіліта�
ція», що практично відповідає попередньому наказу за № 614 
МОЗ України від 27.10.2008 р. 

Однак, підготовка фахівців�реабілітологів в Україні стикається 
з рядом проблем: 

1. Відсутність підручників та навчальних (навчально�методич�
них) посібників із багатьох дисциплін з фізичної реабілітації. 

2. Незадовільне забезпечення навчальним обладнанням ка�
бінетів доклінічної практики у ряді ВНЗ. 
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3. У багатьох ВНЗ існує обмежена можливість студентів�реа�
білітологів у виборі баз для проходження навчальної та перед�
дипломної практик, що різко знижує рівень професійної підго�
товки. 

4. Недостатня кількість професорсько�викладацького складу, 
які є дипломованими чи сертифікованими спеціалістами зі здо�
ров’я людини (а не медицини!) у ряді вищих закладів освіти, що 
готують фахівців фізичної реабілітації. 

Що ж стосується професійної діяльності реабілітологів, то група 
науковців Кіровоградського державного педагогічного універ�
ситету імені Володимира Винниченка під керівництвом профе�
сора�реабілітолога А. Й. Григор’єва у фундаментальній праці — 
10�томному виданні «Енциклопедія фізичної реабілітації» — за�
значають, що фахівці фізичної реабілітації можуть працювати у 
спеціалізованих дошкільних закладах: інтернатах, дитячих будин�
ках, у навчально�реабілітаційних центрах, лікарнях, поліклініках, 
диспансерах, будинках відпочинку і профілакторіях, специфіка 
діяльності яких пов’язана з фізичною реабілітацією. 

На фахівців фізичної реабілітації покладаються такі функці�
ональні обов’язки: 

 проведення обстежень осіб, які підлягають реабілітації та 
аналіз результатів цих обстежень; 

 вивчення історії хвороби, анамнез пацієнта, консультації  
з лікарем, формування висновку про потребу та можливі резуль�
тати програми фізичної реабілітації; 

 складання й обговорення з пацієнтом реабілітаційних за�
ходів; 

 реалізація реабілітаційної програми; 
 контроль за ефективністю реабілітаційної програми та вне�

сення необхідних коректив; 
 інформування оточення реабілітанта (члени педагогічного 

колективу, родичі) щодо співпраці пацієнта в реалізації програми; 
 надання вказівок масажистам, медсестрам, допоміжному 

персоналу щодо їхньої участі в реабілітаційному процесі; 
 підвищення власного професійного рівня; 
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 ведення відповідної планової, облікової і звітної докумен�
тації; 

 поєднання і здійснення виховної роботи у процесі реалі�
зації програм фізичної реабілітації; 

 забезпечення дотримання техніки безпеки проведення 
занять; 

 пропаганда здорового способу життя. 
Незрозумілим лишається обґрунтування Горлівського регіо�

нального інституту ВМУРоЛ «Україна» можливостей випускни�
ків�реабілітологів працювати за такими первинними професіями: 

 лікар з лікувальної фізкультури; 
 лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини; 
 лікар зі спортивної медицини; 
 лікар спортивний (збірної чи клубної команди); 
 лікар�фізіотерапевт; 
 вихователь соціальний по роботі з дітьми�інвалідами; 
 вчитель з корекційної освіти; 
 консультант психолого�медико�педагогічної консультації; 
 консультант центральної психолого�медико�педагогічної 

консультації; 
 консультант з питань здорового способу життя; 
 методист з фізичної культури; 
 молодший науковий співробітник (валеологія); 
 науковий співробітник (валеологія); 
 науковий співробітник�консультант (валеологія); 
 керівник секції спортивного напряму; 
 методист�валеолог; 
 педагог�валеолог; 
 молодший науковий співробітник (рекреалогія); 
 науковий співробітник (рекреалогія); 
 науковий співробітник�консультант (рекреалогія); 
 фахівець із санаторно�курортної справи. 

Висновки. Власне, єдиним документом, який певною мірою 
визначає місце фахівця фізичної реабілітації в лікувально�про�
філактичних закладах вітчизняної системи охорони здоров’я є 
інструктивний лист МОЗ України № 12103.04/22 від 05.11.2001 р., 
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у якому пропонується вводити у профільних ЛПЗ посади фахів�
ців з фізичної реабілітації та призначати на них випускників ВНЗ 
фізичної культури ІІІ–ІV рівнів акредитації, а посадові оклади 
спеціалістів з фізичної реабілітації рекомендується установити на 
рівні схемних посадових окладів лікарів інших спеціальностей. 

Але й сьогодні такі посади відсутні у більшості лікувально�
профілактичних установ, а фахівців фізичної реабілітації у розу�
мінні керівництва лікарень варто відносити, у кращому випадку, 
до середнього медичного персоналу. Специфічною є подальша 
реакція МОЗ України на фізреабілітологів — випускників вищих 
навчальних закладів педагогічного та фізкультурного профілів. 
До переліку лікарських спеціальностей було включено спеціаль�
ність «лікар�реабілітолог». Це нагадує ситуацію з медичними 
(клінічними) психологами, які закінчили педагогічні або кла�
сичні вищі начальні заклади. Терміново у переліку лікарських 
спеціальностей з’явилась «лікар�психолог», яка власне є абсурд�
ною за своїм тлумаченням. 

Однак є й позитивні моменти у подальшому працевлашту�
ванні та формуванні статусу українських фізреабілітологів. Все�
українська Асоціація фізичної терапії добивається зміни назви 
«фахівець фізичної реабілітації» на «фізичний терапевт», розши�
рення прав таких спеціалістів, більшої їх автономності. 

Крім того, автором статті було внесено пропозиції до Мініс�
терства освіти і науки, молоді та спорту України, щодо створення 
робочих місць для реабілітологів у закладах з інклюзивним та 
інтегрованим навчанням. Цю ініціативу підтримав Кіровоградсь�
кий обласний інститут післядипломної педагогічної освіти іме�
ні Василя Сухомлинського. 

 
В статье идет речь о развитии зарубежной и отечественной 

реабилитологии, а также проблемах и перспективах обучения  
и трудоустройства будущих специалистов�реабилитологов. 

 
Ключевые слова: физическая реабилитация, специалист по 

физической реабилитации, физиатрия, физиотерапия. 
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The article focuses on the development of foreign and home rehabili�
tation, as well as the problems and prospects of future employment and 
training specialist rehabilitation. 

In Ukraine the specialty «Physical Rehabilitation» was apparently 
forming in the mid 90�ies of XX century. Largely this is due to the expan�
sion of contacts and exchange experiences with health authorities in for�
eign countries. It should be noted that the foundation served as a great 
experience with the use of gymnastics gained in the former USSR, even 
since the Second World War. 

Rehabilitation specialist today are prepared by more than 20 Ukrain�
ian universities mostly subordinated the Ministry of Education, Youth 
and Sports of Ukraine. 

Now Ukrainian students have the opportunity to study the field of 
«Health», getting a profession expert physical rehabilitation or valeolo�
gist�teacher. Before the educational qualification of «bachelor», a sig�
nificant difference in the list of subjects does not exist. 

However, training�rehabilitator in Ukraine faces a number of problems: 
1. Lack of textbooks and teaching (teaching) benefits from many dis�

ciplines in physical rehabilitation. 
2. Inadequate training equipment cabinets to clinical practice in some 

institution. 
3. In many universities there is limited opportunity to students reha�

bilitators in selecting bases to undergo training and undergraduate prac�
tices that dramatically reduces training. 

4. Insufficient number of faculty members who are certified or certi�
fied professionals of health (not medicine!) A number of institutions of 
higher education trains specialists in physical rehabilitation. 

However, there are positive aspects in further employment status and 
formation of Ukrainian rehabilitators. Ukrainian Association of physical 
therapy seeks change the name «physical rehabilitation specialist» to 
«physical therapist», empowering these professionals, their greater 
autonomy.In addition, the authors have made proposals to the Ministry 
of Education, Youth and Sports of Ukraine, to create jobs for rehabilita�
tors in schools with inclusive and integrated education. This initiative is 
supported by the Kirovograd Regional Institute of Postgraduate Educa�
tion named after Vasil Sukhomlynsky. 
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Key words: physical rehabilitation, expert in physical rehabilita�
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МОЖЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ПРИ ПОРУШЕНОМУ 
ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ СТАНІ ЛЮДИНИ 

 
Статтю присвячено дослідженню можливостей застосування 

засобів фізичної реабілітації при порушеному функціональному стані 
людини. Дана характеристика засобів фізичної реабілітації та ви�
явлені можливості фізичної реабілітації при порушеному функціо�
нальному стані людини. 

 
Ключові слова: засоби фізичної реабілітації, функціональ�

ний стан людини, лікувальна фізична культура, масаж, природ�
ні чинники. 

 
Актуальність теми. У різних сферах життєдіяльності людини 

успішність праці, навчання, творчості, фізичне і психічне здо�
ров’я залежить від її функціонального стану. Він є неодмінною 
складовою будь�якої діяльності. А ефективність діяльності зав�
жди залежить від функціонального стану. Людина з порушенням 
функціонального стану стає менш життєздатною і тому повин�
на активно брати участь у відновленні нормального функціона�
льного стану і повернення до активного способу життя. 

Однією із необхідних складових відновлення нормального фун�
кціонального стану є застосування в комплексі всіх засобів фізич�
ної реабілітації. Однак всі ці засоби використовуються недоста�
тньо і тому пошук можливостей застосування засобів фізичної 
реабілітації для складання комплексної програми фізичної реа�
білітації є необхідною умовою для відновлення здоров’я [7]. 
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Отже, актуальність обраної теми зумовлюється потребами прак�
тики і недостатністю науково�теоретичного розроблення проблем 
щодо складання програм фізичної реабілітації при порушеному 
функціональному стані. 

Мета дослідження — виявити можливості фізичної реабілі�
тації при порушеному функціональному стані людини. 

Методи дослідження — аналіз та узагальнення літературних 
джерел щодо можливостей застосування засобів фізичної реабі�
літації при порушеному функціональному стані людини. 

Результати дослідження та їх обговорення. Поняття функці�
онального стану широко використовується у фізіології, нейро�
фізіології, психології, ергономіці та інших науках. Це зумовлено 
тим, що в різних сфера життєдіяльності людини успішність праці, 
навчання, творчості, фізичне і психічне здоров’я залежать від її 
функціонального стану. Функціональний стан — неодмінна скла�
дова будь�якої діяльності. А ефективність діяльності завжди за�
лежить від функціонального стану. 

Розглядаючи функціональний стан як психофізіологічне явище, 
необхідно також враховувати взаємодію модулюючих систем 
мозку. Крім ретикулярної формації, яка здійснює як збуджуючі, 
так і гальмівні впливи на вищі відділи мозку, сюди входить лім�
бічна система, що відповідає за формування емоційних станів 
людини. Обидві модулюючі системи, будучи тісно пов’язаними 
з вищими відділами кори великих півкуль, утворюють особливу 
функціональну систему, яка має кілька рівнів реагування: фізі�
ологічний, поведінковий, психологічний. З огляду на зазначене 
функціональний стан можна розглядати як результат активнос�
ті певної об’єднаної функціональної системи [4]. 

На формування функціонального стану людини значно впливає 
адекватність виконуваної діяльності. Якщо діяльність для орга�
нізму адекватна його можливостям, функціональний стан харак�
теризується повною відповідністю ступеня напруженості. Якщо 
навантаження не адекватне функціональним можливостям, пси�
хофізіологічні витрати перевищують оптимальні межі і такий стан 
визначається як динамічне неузгодження. 
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Функціональний стан є результатом динамічної взаємодії ор�
ганізму із зовнішнім середовищем, який характеризується про�
явами якостей і властивостей організму людини, які прямо або 
опосередковано визначають її діяльність. Цей стан залежить від 
багатьох факторів: мотивації, змісту праці, рівня сенсорного на�
вантаження, вихідного рівня активності нервової системи, інди�
відуальних властивостей вищої нервової діяльності. 

Отже, функціональний стан визначають як: 
1. Фізіологічний стан організму і його систем (будь�який стан  

є функціональним, тобто відбиває рівень функціонування ор�
ганізму в цілому чи окремих його системах, а також сам вико�
нує функції адаптації до даних умов існування). 

2. Фонову активність центральної нервової системи, що су�
проводжує ту чи іншу діяльність; при цьому зміни функціональ�
ного стану залежать не тільки від збудливості головного мозку, 
а й від його реактивності, лабільності та інших властивостей [5]. 

Останнє визначення можна конкретизувати за допомогою двох 
підходів: 

1. Функціональний стан визначається як комплекс взаємо�
пов’язаних фізіологічних реакцій. 

2. Функціональний стан оцінюється за результатами трудо�
вої діяльності людини і розглядається як цілісна багатокомпо�
нентна характеристика зовнішніх поведінкових та внутрішніх 
функцій організму людини, за допомогою яких можна оцінити 
властивий їй у даний момент рівень активності вищих психіч�
них функцій та фізіологічних систем, що зумовлюють виконан�
ня трудової діяльності. 

Сучасний рівень фізіологічних знань дає змогу застосувати 
інтегральний підхід до визначення того, якою мірою мобілізу�
ється працездатність організму при виконанні тієї або іншої ді�
яльності. Як правило, на людину одночасно впливають різно�
спрямовані фізіологічні стимули. Вони надають актуального зна�
чення багатьом функціональним системам. У процесі будь�якої 
діяльності на організм завжди діють подразники трьох видів 
рефлекторних актів. 
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Перший вид — це рефлекторні акти, з яких складається пев�
на діяльність (основна функціональна система). 

Другий вид — це дії і реакції, які є сторонніми щодо основ�
ної функціональної системи (другорядна функціональна систе�
ма). Сюди входять зайві рухи, хвилювання і роздуми, пов’язані, 
наприклад, з особистим ризиком; додаткові шумові ефекти, ві�
брація тощо. 

Третій вид — це фізіологічні реакції, пов’язані зі стомленням 
(відновлювальна функціональна система). 

Ці системи завжди перебувають у конфлікті, бо є фізіологіч�
ною перешкодою одна щодо одної, яка заважає їх реалізації. 

Коли протидіють основна і відновлювальна системи, стан ос�
новних функцій нервової системи і рівень працездатності зазна�
ють зростаючих несприятливих змін. Залежно від ступеня нейро�
фізіологічного конфлікту формується певний функціональний 
стан. 

Вирізняють три таких стани: нормальний, порушений і па�
тологічний. 

Нормальний стан характеризується тим, що конфлікт між ос�
новною і другорядною функцією згладжується або повністю до�
лається. Хоча подразники другорядної функціональної системи 
присутні і впливають на організм. Але в цьому разі основна фун�
кціональна система стає стійкою домінантою і здійснює значний 
гальмівний вплив на конкурентні рефлекторні акти. Особли�
вість нормального стану полягає в тому, що витрачання функ�
ціональних ресурсів організму не виходить за межі його можли�
востей. Оскільки ці ресурси постійно використовуються, то  
й відновлювальна функціональна система зазнає безперервні 
стимуляції. 

Нормальний стан характеризується тим, що процес збудження 
є рушійною силою тільки для основної функціональної системи. 
У цей час інші функціональні системи ще не сформувались або 
заблоковані гальмуванням і не впливають негативно на основну 
систему. 
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Порушений і патологічний функціональні стани організму теж 
мають специфічні ознаки. Суттєва їх особливість полягає в за�
гостренні протиборства залучених у нейрофізіологічний конф�
лікт функціональних систем. Це загострення виявляється у су�
перництві протидіючих рефлекторних актів за домінування  
в організмі [10]. 

У цьому стані процес збудження відбувається не тільки в ос�
новній, а й у другорядній функціональній системі. Тому певна 
діяльність характеризується деякими особливостями: невизна�
ченістю дій, великою кількістю рухових актів, нестійкістю уваги, 
значною тривалістю рефлексів, невпевненістю тощо. Це погір�
шує функціональну здатність організму, його дієспроможність  
і працездатність, знижує кількісний і якісний рівні виконання 
діяльності. 

Порушений функціональний стан організму характеризується 
виснаженням функціональних ресурсів. Починає переважати від�
новлювальна система, вона гальмує приплив тонізуючої нерво�
вої імпульсації до нервових центрів, що ускладнює збуджуючі про�
цеси. Порушується нормальне протікання рефлекторної діяльності, 
виявляється дискоординація функцій, що знижує працездатність. 

Виконання певної діяльності потребує набуття індивідуально�
го досвіду, вироблення навичок. Під час вироблення і становлен�
ня навичок відбувається велика кількість окремих рефлексів. 
Але поступово вони виключаються для економізації діяльності  
і тільки необхідні елементи центральна нервова система об’єднує 
в єдиний рефлекторний акт. 

Нервові центри, які забезпечують домінування основного ре�
флекторного акту, стають джерелом гальмівних нервових проце�
сів, що затримують усі зайві рефлекси. Коли приплив нервових 
імпульсів до нервових центрів зменшується, збудження в них 
слабшає. Воно стає недостатнім за силою, щоб затримувати 
зайві рефлекси. Гальмування цих рефлексів не відбувається, вони 
починають проявлятися, працездатність падає. Це стосується 
сфери і фізичної, і розумової діяльності. 
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Перебуваючи в порушеному функціональному стані, викона�
вець діяльності повинен вольовим зусиллям стримувати бажан�
ня відпочити. Тому збільшується його нервово�емоційне напру�
ження, яке виявляється в стомленості, подразливості, негативних 
емоціях. Тривале перебування в такому стані провокує загос�
трення хронічних захворювань або викликає нові, тобто відбу�
вається перехід до патологічного функціонального стану [5]. 

Патологічний функціональний стан організму характеризу�
ється граничним загостренням нейрофізіологічного конфлікту. 
Воно проявляється різноманітними функціональними порушен�
нями. Через значну потребу у відпочинку відновлювальна фун�
кціональна система досягає великої потужності. Ця система на�
магається виключити з допомогою гальмування активний стан 
мозку і перевести організм у сон. У цьому разі виконавець по�
винен дуже напружити вольове зусилля, щоб примусити себе 
продовжувати певну діяльність. 

Ознаки патологічного функціонального стану виявляються  
у дискоординації граничних рівнів. При цьому відбуваються значні 
порушення серцево�судинної, газообмінної діяльності тощо. Ор�
ганізм у патологічному функціональному стані має дуже низь�
кий коефіцієнт корисної дії. 

Назвемо фактори, які можуть впливати на функціональний 
стан: емоціогенні, інформаційні, семантичні, а також біологічні 
ритми. Конкретний функціональний стан людини залежить також 
від інших факторів. Насамперед від мотивації, тобто від того, 
заради чого виконується конкретна діяльність. Чим більш зна�
чущі мотиви, тим вищий рівень функціонального стану. Важ�
ливим регулятором функціонального стану є зміст діяльності 
і завдання на її виконання, де закладені певні вимоги, що потре�
бують формування того чи іншого стану. Функціональний стан 
залежить від рівня сенсорного навантаження, вихідного рівня ак�
тивації нервової системи. Звичайно, виразність функціонально�
го стану визначається й індивідуальними особливостями суб’єкта 
(темперамент, здібності, реактивність, освітній рівень, соціальні 
умови тощо) [10]. 
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Фізичну реабілітацію необхідно застосовувати при поруше�
ному функціональному стані людини. До засобів фізичної реа�
білітації, які можливо застосовувати відносять лікувальну фізич�
ну культуру, масаж і природні чинники. 

Фізична реабілітація — це застосування фізичних вправ, ма�
сажу і природних чинників із профілактичною та лікувальною 
метою у комплексному процесі відновлення здоров’я, фізично�
го стану і працездатності хворих та інвалідів. Фізична реабіліта�
ція — складова частина медичної, соціальної та професійної 
реабілітації, система заходів щодо відновлення або компенсації 
фізичних можливостей та інтелектуальних здібностей, підвищен�
ня функціонального стану людини, поліпшення фізичних якос�
тей, психоемоційної стійкості та адаптаційних резервів організ�
му людини. 

Лікувальна фізична культура — основний засіб фізичної реа�
білітації, що використовує засоби, методи і принципи фізичної 
культури для відновлення організму після захворювань і ушко�
джень, запобігання їх загострень та ускладнень, відновлення 
здоров’я і працездатності хворих та інвалідів. Головним засобом 
лікувальної фізичної культури є фізичні вправи. Їхньої основою 
є м’язова діяльність, біологічна роль якої має надзвичайно ве�
лике значення у житті людини. Існує безпосередня залежність  
і тісний взаємозв’язок між м’язовою роботою і діяльністю внут�
рішніх органів, нормальним функціонуванням центральної нер�
вової системи, що виникли і розвинулися у процесі еволюції.  
З огляду на це, зниження рухової активності (гіподинамія) при�
зводить до порушень функціонального стану людини і виник�
нення хворобливих змін у серцево�судинній, дихальній, травній 
та інших системах [2]. Фізичні вправи сприяють зміцненню 
здоров’я, розвитку фізичних якостей, удосконалення морфоло�
гічних і функціональних можливостей, формуванню і поліп�
шенню основних життєво важливих рухових навичок та вмінь. 

Цілюща дія фізичних вправ на організм здійснюється шляхом 
взаємодії нервової і гуморальної систем, моторно�вісцеральни�
ми рефлексами. Будь�яке скорочення м’язів подразнює закла�
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дені в них численні нервові закінчення і потік імпульсів з них,  
а також із пропріорецепторів інших утворень опорно�рухового 
апарату, спрямовуються у центральну нервову систему. Вони змі�
нюють її функціональний стан і через вегетативні центри забез�
печують регуляцію і перебудову діяльності внутрішніх органів. 
Одночасно у цьому процесі регуляції бере участь і гуморальна 
система, в якій продукти обміну речовин, що виникають у м’язах, 
потрапляють у кров і діють на нервову систему (безпосередньо 
на центри і через хеморецептори) і залози внутрішньої секреції, 
викликаючи виділення гормонів. Таким чином, інформація про 
роботу м’язів по нервових і гуморальних шляхах надходить у 
центральну нервову систему і центр ендокринної системи (гіпо�
таламус), інтегрується, а потім ці системи регулюють функцію  
і трофіку внутрішніх органів. Розрізняють чотири механізми від�
новлювальної дії фізичних вправ на організм людини: тонізуюча, 
трофічна дія, формування компенсацій і нормалізація функцій. 
Головною особливістю, яка виділяє лікувальну фізичну культуру 
з усіх інших методів є свідома й активна участь хворого у проце�
сі відновлення фізичними вправами. Людина, яка знає, для чого 
потрібно застосовувати фізичні вправи, свідомо виконує при�
значені рухи, інколи силою волі змушує себе перебороти просто 
лінощі чи неприємні відчуття, що можуть виникнути у процесі 
виконання вправ, особливо після операцій, травм, опіків. При 
застосуванні усіх інших методів відновлення людина відносно 
пасивна, бо ін’єкції, операцію, фізіотерапевтичні процедури, масаж 
та інші дії виконує персонал [7]. 

Лікувальну фізичну культуру застосовують у вигляді гімнас�
тичних, ідеомоторних, спортивно�прикладних вправ та ігор. 
Лікувальну фізичну культуру застосовують у таких формах — 
ранкова гігієнічна гімнастика, лікувальна гімнастика, самостійні 
заняття, лікувальна ходьба, теренкур, спортивні вправи та ігри, 
гідрокінезитерапія. 

Масаж — це сукупність прийомів дозування механічної дії  
у вигляді тертя, тиску, вібрації, проведених безпосередньо на по�
верхні тіла людини як руками, так і спеціальними апаратами 



реабілітація людей з інвалідністю Розділ IV 

 321

через повітряне, водяне чи інше середовище [1]. Вплив масажу 
на організм обумовлено складними фізіологічними процесами, 
в яких беруть участь багато систем і органів; визначальна роль  
у механізмі фізіологічної дії масажу належить нервовій системі. 
Залежно від місця, програми, характеру, сили і тривалості ма�
сажної дії змінюється функціональний стан кори головного мо�
зку, знижується або підвищується загальна нервова збудливість. 
Крім нервового фактора, в механізмі дії масажу на організм ве�
лику роль відіграє так званий гуморальний фактор: під впливом 
масажу в шкірі утворюються і надходять в кров біологічно активні 
речовини, що беруть участь у судинних реакціях, передачі нерво�
вих імпульсів та інших реакціях. У місці безпосереднього впли�
ву масаж надає ще й механічний вплив на тканини — розтягу�
вання, зміщення, тиск, внаслідок чого посилюється циркуляція 
лімфи, крові, міжтканинної рідини. Механічний фактор сприяє 
усуненню явищ застою, посилення обміну речовин і шкірного 
дихання в масажованих ділянках тіла. Шкіра стає пружною, під�
вищується її опорність до температурних і механічних факторів, 
поліпшується скорочувальна функція м’язів, підвищується їх то�
нус, еластичність, зростає рухливість зв’язкового апарату. Ма�
саж покращує роботу серця, тренує судинну систему. Виклика�
ючи розширення капілярів, сприяє рясному кровопостачанню 
не тільки масажованої ділянки, але і тканин на великій відстані 
від неї; полегшується просування крові по артеріях і прискорю�
ється її відтік по венах. Після курсу масажу поліпшується загаль�
ний стан, знімається втома. В основі дії деяких видів масажу ле�
жить зв’язок певних зон шкіри, підшкірної клітковини і м’язів  
з внутрішніми органами; при масажі цих зон може змінюватися 
функція відповідних внутрішніх органів (рефлекторно�сегмен�
тарний масаж). Масаж може бути загальним і місцевим. Залеж�
но від завдань розрізняють наступні види масажу: гігієнічний, 
косметичний, лікувальний, спортивний, самомасаж. 

Лікувальний масаж застосовується в реабілітаційних відді�
леннях як ефективний метод відновлення після лікування різно�
манітних травм і захворювань, є важливою частиною функціо�
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нальної терапії. Розрізняють такі різновиди лікувального маса�
жу: класичний, сегментарно�рефлекторний, сполучнотканинний, 
періостальний, точковий, апаратний, самомасаж [6]. 

Природні чинники використовують у процесі застосування 
різноманітних форм лікувальної фізичної культури для підви�
щення опірності організму негативним впливам зовнішнього сере�
довища та з метою його оздоровлення і загартування. Природні 
сили природи разом з дозованим фізичним навантаженням є важ�
ливою і позитивною умовою для зміцнення здоров’я, загартову�
вання, відновлення після хвороби і підвищення працездатності. 

Сприятливі умови зовнішнього середовища підсилюють пози�
тивний вплив фізичних вправ, дозволяють застосовувати значне 
навантаження, організовувати раціональний відпочинок, викли�
кають позитивні емоції, бадьорість і життєрадісність. Найбільш 
зручні умови створюються в санаторіях, на курортах і в профі�
лакторіях, де рух, сонце, повітря і вода виступають як потужний 
комплекс оздоровлення хворого, під впливом повітряних і со�
нячних ванн в організмі утворюються біологічно активні речо�
вини, що стимулюють діяльність нервової та ендокринної систем, 
поліпшуються процеси обміну речовин, підвищується опорність 
організму до інфекцій та інших захворювань. 

Велике значення в процесі занять фізичними вправами має 
загартовування, тобто створення стійкості організму до дії не�
сприятливих природних факторів: холод, спека, підвищеної со�
нячної радіації. Загартовування дає можливість зберігати здоров’я 
і працездатність і тому його необхідно проводити з самого ран�
нього віку. Для різнобічного загартовування потрібно застосову�
вати засоби, що по�різному впливають на організм. За допомо�
гою фізичних вправ і природних сил природи можна розвинути 
опірність організму до неспецифічних дій. Загартовування ор�
ганізму — комплекс заходів щодо підвищення стійкості організ�
му до впливу несприятливих погодно�кліматичних умов [6]. 

Перспективи розвитку подальших досліджень можуть бути  
у виділенні актуальних і невирішених раніше питань та розвитку 
досліджень можливостей фізичної реабілітації при порушеному 
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функціональному стані людини та внесенні змін і доповнень до 
програми фізичної реабілітації при порушеному функціона�
льному стані людини. 

Таким чином проведений аналіз літературних джерел дає нам 
змогу зробити наступний висновок, що представлені в статті 
засоби фізичної реабілітації дають можливість ефективно від�
новити нормальний функціональний стан людини. Необхідно 
відмітити, що застосування багатьох інших засобів фізичної ре�
абілітації є перспективною сферою для подальших досліджень 
та використання на практиці. 

 
Статья посвящена исследованию возможностей применения 

средств физической реабилитации при нарушенном функциональ�
ном состоянии. Дана характеристика средств физической реаби�
литации и выявлены возможности физической реабилитации при 
нарушенном функциональном состоянии. 

 
Ключевые слова: средства физической реабилитации, функ�

циональное состояние человека, лечебная физическая культу�
ра, массаж, природные факторы. 

 
The article investigates the possibility of physical rehabilitation appli�

cation by disturbed functional status of the person. The characteristic of 
physical rehabilitation is given and physical rehabilitation opportunities 
are found in the disturbed functional status of the person. 

The concept of functional status is widely used in physiology, neuro�
physiology, psychology, ergonomics and other sciences. This is due to the 
fact that a wide variety of successful work, studies, activity, physical and 
mental health depend on his/her functional state. Functional status is an 
indispensable part of any activity. And the effectiveness of his/her activ�
ity always depends on the functional state. 

There are three such states: normal, abnormal and disturbed. Distur�
ded and abnormal functional states of the organism also have specific 
characteristics. Their essential feature is confrontation worsening in�
volved in the conflict of neurophysiological functional systems. 
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Physical rehabilitation should be applied in case of the disturbed 
functional status of the person. By means of physical rehabilitation that may 
be used medical physical culture, massage and natural factors are included. 

Therapeutic physical culture is the main means of physical rehabili�
tation using tools, methods and principles of physical culture for recovery 
from diseases and injuries, prevention of exacerbations and complica�
tions, restoring health and disability of disabled patients. The main 
means of medical physical culture are exercises. 

The massage is a set of techniques dosage mechanical action in the form 
of friction, pressure, vibration, performed directly on the surface of the 
human body like hands, and special devices through air, water or other 
means. 

Natural forces of nature with dosed physical activity is important and 
positive conditions for health, hardening, recovery from illness and im�
proving efficiency. 

 
Key words: means of physical rehabilitation, functional human 

condition, therapeutic physical culture, massage, natural factors. 
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Статтю присвячено дослідженню можливості застосування во�
ди як засобу фізичної реабілітації для спортсменів. 

 
Ключові слова: вода, фізична реабілітація, аноліт, католіт. 
 
Актуальність теми. З моменту народження і до першого року 

життя тіло дитини містить 80–85% води. У 18 років вміст води 
зменшується до 70%. У старості в організмі людини залишаєть�
ся менш, ніж 60% води. Саме в забезпеченні організму якісною 
водою та в необхідній кількості і полягає секрет збереження  
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молодості! Однією із необхідних складових відновлення здо�
ров’я спортсмена є Вода як реабілітаційна процедура (обливання, 
душ, ванна, обтирання, обкутування, структурована вода). Вона 
проводиться в спеціальних оздоровчо�корекційних закладах для 
спортсменів. Дія цих процедур визначається температурними, 
механічними та хімічними факторами води. Рефлекторно, через 
центральну нервову систему ці подразнення викликають відпо�
відну реакцію збоку всіх органів та систем організму. Варто 
пам’ятати, що більшість процедур можна проводити в домашніх 
умовах самостійно. Різноманітні процедури з використанням води 
в комплексі фізичної реабілітації дозволяють індивідуально пі�
дібрати для кожного хворого таку процедуру, яка відповідала  
б її функціональним можливостям та реактивності організму. Для 
процедур може бути використана вода різної температури. Дія 
води заснована на тому, що між людиною і навколишнім сере�
довищем відбувається обмін речовин та енергії. Одна із задач 
відновлення за допомогою води, як і інших методів використо�
вуючи природні фактори є досягнення благоприємної реакції 
організму, що забезпечується правильним дозуванням процедур. 
Відновлення за допомогою води широко застосовується для за�
гартовування організму, а також при відновленні деяких захво�
рювань. Вода змінює температуру шкіри, внутрішню температуру 
тіла, процеси терморегуляції обміну речовин, діяльність дихальної, 
судинної, ендокринної, м’язової систем. 

Особливо корисною вважається структурована вода, яка за 
основними фізико�хімічними характеристиками відповідає воді, 
що міститься у клітинах організму людини. 

Отже, актуальність обраної теми зумовлюється потребами прак�
тики і недостатністю науково�теоретичного розроблення проблем 
щодо застосування води у фізичній реабілітації для спортсменів. 

Мета — провести аналітичний огляд літератури щодо мож�
ливостей застосування води як засобу фізичної реабілітації для 
спортсменів. 

Завдання дослідження: 
1. Визначити особливості води як засобу фізичної реабілітації. 
2. Визначити особливості застосування води для відновлен�

ня спортсменів. 
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Методи дослідження — аналіз та узагальнення літературних 
джерел щодо можливостей застосування води як засобу реабілі�
тації для спортсменів. 

Результати дослідження та їх обговорення. Вода є важливим 
елементом біосфери, вона визначає всі прояви життя, тому не 
достатнє вживання води або повне водне голодування викликає 
з боку організму дуже важкі реакції. При його зневодненні поси�
люється процес розпаду тканинного білка, порушується водно�
сольовий баланс в організмі, а також діяльність органів внутріш�
ньої секреції, нервової і серцево�судинної систем, знижується пра�
цездатність, погіршується самопочуття людини. Водне голоду�
вання, як правило, через кілька діб призводить до смерті. 

З цього випливає, що організм потребує постійного надхо�
дження певної кількості води. За добу здорова людина повинна 
вживати не менше 1,5–2,5 літрів рідини. 

У той же час цілком очевидно, що нині людство стикається 
не тільки з проблемою задоволення потреб людини в певному 
обсязі води, але і з проблемою її якості. Уже стає зрозуміло, що 
основа для виживання людства на нашій планеті — чиста, при�
датна для пиття вода. У цьому зв’язку ми хотіли б особливо від�
значити, що збереження чистої води на планеті важливіше для 
людини, ніж винахід і конструювання технічних систем. 

Вода — один із найбільш істотних природних компонентів 
великого біологічного кругообігу. Без їжі, але споживаючи во�
ду, людина здатна прожити близько 2 місяців, без води життя 
триває всього кілька днів. Вода — життєво необхідний елемент 
природного середовища. Величезне значення для загартовування 
організму і підтримки здоров’я мають водні процедури, що да�
ють цілющий ефект при багатьох захворюваннях, а також води 
мінеральних джерел, геотермальні води. Життя зароджується  
в тілі матері, і плід починає свій розвиток, плаваючи у воді, якою 
наповнений плодовий міхур. Коли приходить час, дитина ви�
штовхується з водами у світ світла, і перше, що йому буде потріб�
но в цьому світі, — материнське молоко. І далі протягом усього 
життя людині необхідна вода. 
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Вода становить близько 70% загальної маси тіла. Серед різ�
них виділень організму більша частина припадає на воду. 

Окремі органи і тканини організму людини суттєво відріз�
няються за змістом води. Вміст води до маси тканини в м’язах 
становить 75, 6%, в печінці — 68,3%, у мозку — 74,8%, серці — 
79,2%, нирках — 82,7%, легенях — 79,0%, кістках — 16%. 

Вода виражається простою формулою H2О. Але в дійсності 
вода — не таке просте речовина. Сполуки кисню і водню у воді 
різноманітні і складні: це НОН — гідрол (суха вода або пар), 
НОН2 — дигідрол (природна вода), НОН3 — тригідрол (тверда 
вода або лід) [3]. 

При нестачі води в організмі порушуються оптимальні умови 
для перебігу біохімічних процесів у тканинах, погіршується пра�
цездатність. Тому не рекомендується зменшувати масу тіла шля�
хом відвідування сауни (посиленого потіння) з подальшим спо�
живанням сухої їжі. 

За добу спортсмен в середньому втрачає з сечею 1000–1500 мл 
води, з потом 500–1000 мл, із повітрям, що видихається — 350 мл, 
із калом — 100–150 мл. При важкій фізичній роботі, спортивних 
вправах, при високій температурі навколишнього середовища 
(в жарку пору року) втрата води різко зростає (до 5000–8000 мл  
і більше на день). 

Потреба людини у воді визначається умовами навколишньо�
го середовища, рівнем обмінних процесів в організмі, м’язовою 
роботою, кількістю і якістю спожитої їжі. У нормальних умовах 
потреба дорослої людини у воді становить у межах 40 г/кг, ди�
тини грудного віку — 120–150 г/кг. Добова потреба в рідині до�
рослої людини в умовах нормальної температури при помірно�
му фізичному навантаженні складає в середньому 1750–2200 мл, 
однак у чистому вигляді (вода, чай, компот) її необхідно в серед�
ньому лише 800–1000 мл. Решту кількості води людина отримує 
з першими стравами — 250–500 мл, другими стравами та інши�
ми продуктами харчування — 600–700 мл. Крім того, в самому 
організмі за рахунок процесів біохімічного окислення утворить�
ся 300–400 г води. 
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Особливо багаті на воду овочі, ягоди, різні фрукти (в них 80–90% 
води). У борошняних стравах кількість води становить 2/3–4/5 їх 
маси, у свіжому хлібі — до 1/3 маси. Вільної води мало в жирній 
їжі, сухарях, яйцях, сирі, рисі. 

При високій температурі навколишнього середовища (39–40° С), 
працюючи на відкритому повітрі, людина споживає 6–6,5 л во�
ди протягом дня. При більш низькій температурі повітря і серед�
ній важкості праці добова потреба в питній воді зменшується. 

При цьому важливе значення має дотримання раціонального 
питного режиму. Безладне, у великій кількості питво часто не�
достатньо вгамовує спрагу. Надмірне вживання води приводить 
до стану водної інтоксикації, надмірного навантаження на сер�
це і нирки. Постійне переповнення шлунка водою рефлекторно 
підвищує діяльність потових залоз, посилює потовиділення. При 
цьому травлення їжі у шлунку погіршується. 

Необхідно стримуватися від надмірного і частого пиття. Пити 
воду рекомендується невеликими порціями через 20–30 хвилин, 
оскільки всмоктування її і надходження в тканини починаються 
не відразу, а через 10–15 хвилин. 

Обмін води в організмі тісно пов’язаний з обміном мінераль�
них солей. Підвищене введення і виділення води призводить до 
збідніння організму солями, оскільки вони виводяться з потом. 
Внаслідок цього колоїдні (від грецької коllо — клей і eidos — ви�
гляд) речовини крові втрачають здатність зв’язувати воду, і, не�
зважаючи на посилене пиття, вона не затримується в організмі. 
У цих випадках потрібно пити не прісну воду, а підсолену (вода 
повинна містити 0,5% кухонної солі), оскільки солі натрію спри�
яють утриманню води в організмі. Навпаки, солі калію і кальцію 
сприяють виділенню води з організму і підвищують сечовиділення. 

Питна вода повинна бути чистою, прозорою, освіжаючою, але 
не дуже холодною. Рекомендується пити кип’ячену воду. Не мож�
на пити воду з рік, озер, ставків. Серед напоїв, які втамовують 
спрагу, особливо цінний чай. Корінні жителі Середньої Азії здавна 
вважають, що найкраще вгамовувати спрагу чаєм, який п’ють 
невеликими ковтками, не поспішаючи. Чай — найкращий із 
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відомих засобів для нормалізації водно�сольового обміну в умо�
вах спеки. На півночі для тамування спраги вживають хлібний 
квас. Добре втамовують спрагу томатний і ягідні соки, підсоле�
на водопровідна і газована вода. 

У спекотну пору року рекомендується вранці випивати більше 
чаю, вдень бажано кількість рідини обмежити [4]. 

Особливої уваги заслуговує природна вода, яка включає в себе, 
крім кисню, різні корисні органічні речовини і певну кількість 
радіоактивного випромінювання. Більш того, завдяки унікаль�
ному хімічному складу природна вода викликає особливі реак�
ції в організмі. Тому берегти і охороняти природну воду — наше 
першочергове завдання. 

Однак перш ніж використовували природну воду для пиття, 
необхідно визначити її склад. Вода, що містить велику кількість 
вапняку, називається жорсткою, а та, що містить малу кількість 
його, називається м’якою. 

В організмі людини постійно відбувається обмін речовин. При 
цьому вода розкладається на складові елементи: з легень вона 
виходить при видиху у формі пари (600 г); виділяється у вигляді 
поту майже з 3 мільйонів пор, розташованих на поверхні тіла (600 г); 
виходить із сечових органів (1300–1500 г ) і прямої кишки (200 г). 

В організмі людини вода знаходиться як поза клітинами, так 
і всередині їх. Міжклітинна вода (вода плазми крові і лімфи) ста�
новить 15–20% загальної маси тіла, а внутрішньоклітинна — 50%. 
Обидва цих великих водовмісники розмежовані клітинними мем�
бранами, за допомогою яких відбувається не тільки фізико�хі�
мічне, але й біологічне перевтілення. 

Позаклітинна рідина містить хлористий натрій і певну кількість 
білкових молекулах, якими не можна нехтувати. У внутрішньо�
клітинній рідині дуже мало хлористого натрію і відносно велику 
кількість калію. Еритроцити багаті хлором і калієм. В організмі лю�
дини міститься велика кількість калію і порівняно мало натрію. 

Позаклітинна рідина складається з циркулюючої крові, лімфи, 
кишкових соків, спино�мозкової рідини, рідкого середовища ока 
і вуха, суглобової і навколо суглобових рідини. 
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Лімфа являє собою циркулюючу форму міжклітинної рідини. 
Прискорення току лімфи підвищує інтенсивність і динаміку об�
мінних процесів, а уповільнення і застій лімфатичної рідини за�
глушають життя клітин і тканин. Міжклітинна рідина містить не�
великий відсоток білкових молекул, який значно збільшується 
при захворюваннях нирок, особливо у випадку ліпідного нефриту. 

Позаклітинна рідина схожа за хімічним складом з морською 
водою, а внутрішньоклітинна — зберігає свою хімічну індивіду�
альність, фіксуючи калій і відмовляючись від натрію і кальцію. 
Вода — найдоступніший і чудовий засіб, що дозволяє зміцню�
вати здоров’я і боротися з різними недугами. Вплив її визнача�
ється температурним, механічним і хімічним чинниками, що ви�
кликають подразнення нервових закінчень (рецепторів) в шкірі. 
У свою чергу, ці роздратування рефлекторно, через нервову си�
стему, викликають відповідні реакції всіх органів і систем орга�
нізму. За допомогою води намагаються досягти сприятливої 
реакції організму, що забезпечується правильним дозуванням 
процедур. Систематичне застосування водних процедур — це на�
дійний профілактичний засіб проти можливих переохолоджень. 
Водні процедури надають багатогранну дію на організм, покра�
щуючи терморегуляцію, обмін речовин, роботу серцево�судинної 
і дихальної систем [5]. 

Водолікувальні чинники: прісна вода (гідротерапія), природні 
та штучно виготовлені мінеральні води (бальнеотерапія). 

Водолікувальні чинники діють на організм шляхом темпера�
турних, механічних і хімічних подразнень. Співвідношення їх  
у різних методах водолікування можна цілеспрямовано змінювати 
і тим самим створювати бажані відповідні реакції тканин, орга�
нів і систем організму. 

Залежно від температури води водолікувальні процедури по�
діляють на холодні — нижче 20° С, прохолодні — 20–33° С, ін�
диферентні — 34–36° С, теплі — 37–39° С, гарячі — вище 40° С. 
Вода легко передає організму тепло і швидко відбирає його, ре�
флекторно змінюючи просвіт судин. При цьому ефект виявля�
ється як у ділянці його застосування, так і в органах, що іннер�
вуються тими самими сегментами спинного мозку, що й шкіра. 
Наприклад, зігрівання поперекової ділянки викликає розширення 
судин нирок, а охолодження шкіри грудей — звуження судин легенів. 
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Холодна чи тепла вода викликає суттєве переміщення і пе�
рерозподіл крові в організмі, основою яких є рефлекторні реак�
ції з боку судин шкіри і внутрішніх органів, що реагують проти�
лежно: якщо судини шкіри звужуються, то судини внутрішніх 
органів розширюються і навпаки. Винятком з цього правила  
є судини нирок і мозку, які реагують незалежно від судин шкіри. 

Вода змінює температуру шкіри і внутрішню температуру тіла, 
процеси терморегуляції і обміну речовин, діяльність судинної, 
дихальної, ендокринної, м’язової систем. Термічний чинник фор�
мує якісно різну нервову аферентну імпульсацію, що діє на збуд�
ливість центральної нервової системи: теплові процедури під�
вищують процеси гальмування, холодні — процеси збудження. 

Гідротерапія — лікування прісною водою у вигляді загальних 
і місцевих процедур. До загальних належать душ, обливання, об�
тирання, укутування, ванни, а до місцевих — ручна, ніжна і си�
дяча ванни, зрошення, грілка, компрес тощо. Для підсилення дії 
прісної води часто додають різноманітні ароматичні і лікувальні 
речовини, використовують розтирання шкіри щітками. 

Бальнеотерапія — лікування мінеральною водою природною 
або штучною. Вона відрізняється від прісної води тим, що міс�
тить підвищену концентрацію мінеральних компонентів, орга�
нічні речовини і має відповідні фізичні властивості. Застосовують 
мінеральні води внутрішньо для пиття і зовнішньо у вигляді ванн: 
мінеральних і газованих [6]. 

Говорячи про мертву і живу воду, мається на увазі розчини, 
отримані шляхом електролізу. При цьому мова йде про два види 
розчинів. 

• Розчин анодної зони в російськомовній науковій та меди�
чній літературі називається анолітом, або електроактивованим 
розчином аноліта, а в народі іменується мертвою водою. 

• Розчин катодної зони в російськомовній медичній та нау�
ковій літературі називається католітом, або електроактивова�
ним розчином католіта, а в народі іменується живою водою. 

Обидва ці розчини — активовані. У зарубіжній літературі во�
ни носять інші назви. У Німеччині їх називають іонізованими,  
в Японії та Америці живу воду іменують редуцированою, а мертву — 
кислою. 
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Про те, хто і як відкрив дивовижні властивості живої та мер�
твої води, як завжди у випадку будь�якого великого відкриття, 
ведеться багато суперечок. 

Ймовірніше за все, перший електролізер сконструювала при�
рода: дивовижні властивості різних лікувальних вод були відомі 
ще у глибокій старовині. Можливо, серед них були і отримані 
шляхом електролізу в природній електролізної камері землі. Ви�
никнення такого геодезичного електролізера цілком можливо при 
наявності в землі мінеральних порід, що є прообразами анода  
і катода та володіють властивостями легко віддавати або одержу�
вати електрони. Наприклад, лікувальні джерела, в надрах яких  
є пласти мінералів, що мають велику різниця електродних потен�
ціалів, таких як цинк і мідь або кальцій і нікель, цілком можуть 
служити анодом і катодом у підземному електролізері, причому 
цинк в такому природному електролізері віддає електрони, а мідь 
забирає. 

Таким чином, лікувальні властивості деяких мінеральних вод 
можна пояснити не тільки унікальним мінеральним складом, але  
і властивостями активованих розчинів, які є результатом електролізу. 

Доказом цьому є те, що багато мінеральних вод мають таку  
ж властивість, що і жива вода, — з часом вони втрачають ліку�
вальну силу. 

Перша згадка про живу воду зустрічається в Євангелії від Іо�
анна (4:10). Там описаний випадок, коли Ісус попросив води  
у Самаритянка. Та здивувалася — іудеї з самарянами не спілкува�
лися. І тоді Ісус сказав їй у відповідь: «Якби ти знала дар Божий 
і Хто говорить тобі: «Дай Мені напитися», то ти сама просила  
б у Нього, і він дав би тобі живої води». І далі пояснює: «А хто пи�
тиме воду, яку Я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що 
Я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне». 

Ці рядки трактуються зазвичай як розмова не про воду, а про 
віру. А може бути, розмова тут йде і про віру, і про лікувальну воду? 

Численні згадки дивовижних властивостей живої та мертвої 
води і розповіді про їх дію, до речі, досить точно описують те, що 
відбувається насправді, зустрічаються в російських казках. «Во�
рон бризнув мертвою водою — тіло зрослося, з’єдналось; сокіл 
бризнув живою водою — Іван�царевич здригнувся, встав і заго�
ворив...» («Марія Морівна», російська народна казка) [1]. 
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Перспективи розвитку подальших досліджень можуть бути: у 
дослідженні аналогічних проблем зі спортсменами в їх профе�
сійній діяльності, зокрема використання в комплексі інших за�
собів фізичної реабілітації. 

Отже проведений аналіз літературних джерел дає нам змогу 
стверджувати, що є багато можливостей застосування води як 
засобу фізичної реабілітації для спортсменів. Також потрібно від�
мітити, що дослідження теми статті є перспективною темою для 
майбутніх дослідів. 

 
Статья посвящена исследованию возможности применения во�

ды как средства физической реабилитации для спортсменов. 
 
Ключевые слова: вода, физическая реабилитация, анолит, 

католит. 
 
The article investigates the possibility of water use as a means of 

physical rehabilitation for athletes. 
Since the birth and the first year of life the baby's body contains 80�

85% water. Being 18 years old, the water content reduces to 70%. In old 
age humans have less than 60% water. Providing the body with high 
quality and required quantity water is the secret of keeping young! 

Effects of water based on the fact that between a man and the envi�
ronment there is metabolism and ener. One of the problems of water, res�
toration as well as other methods that use natural factors is to achieve a 
favorable body reaction, provided with the correspondent dosing procedures. 

Water changes skin temperature, internal body temperature, thermo�
regulation processes of metabolism, activity of respiratory, cardiovascu�
lar, endocrine and muscular systems. 

Structured water is considered to be especially useful due its main 
physicochemical characteristics corresponds water contained in the cells 
of the human body. So the body needs constant given quantity of water. A 
healthy person should eat at least 1.5�2.5 liters of fluid a day. 

Speaking of the «dead» and «alive» water, I mean solutions obtained 
by electrolysis. In this case we are talking about two kinds of solutions. 

• Solution anode zone in the Russian scientific and medical litera�
ture called anolyte or electric activated anolyte solution, and it is popu�
larly treated as «dead» water. 
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• Solution cathode zones in the Russian medical and scientific litera�
ture called katolitom or electric activated solution katolita and it popu�
larly treated to as running water. 

Both of these solutions – are activated. In the foreign literature they 
have differents names. In Germany they are called ionized, in Japan and 
America they are called reducated alive water and dead — acidic. 

 
Keywords: water, physical rehabilitation, anolyte, katolit. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДІАГОНАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ 

В КОМПЛЕКСІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ДЦП 

 
Проведено дослідження ефективності методу діагональної гім�

настики в комплексі фізичної реабілітації дітей, хворих на ДЦП. 
Комплекс вправ за методом діагональної лікувальної гімнастики при�
пускає активний і пасивний вплив на рецептори опорно�рухового 
апарату, активність яких забезпечує підтримку правильної пози, 
локомоцію, комунікацію. У результаті занять підвищується врів�
новаженість і рухливість процесів гальмування й збудження, від�
новлюються втрачені й розвиваються нові рухові функції, нормалі�
зуються моторно�вісцеральні рефлекторні реакції. 

 
Ключові слова: фізична реабілітація, діагональна гімнастика, 

процеси гальмування і збудження, локомоція, комунікація, ма�
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Дитячий церебральний параліч (ДЦП) займає в наш час одне 
із провідних місць у структурі дитячої інвалідності [1]. У біль�
шості країн світу в наш час спостерігається тенденція зростання 
захворюваності ДЦП. Згідно з даними медичної статистики, по�
ширеність ДЦП становить 20–25 випадків на 10 тисяч дитячого 
населення. В Україні зареєстровано понад 30 тисяч дітей, хво�
рих на дитячий церебральний параліч. 

Одним з основних проявів ДЦП, що призводить до інваліді�
зації хворих, є порушення локомоторної функції. Це порушення 
носить характер патологічних стереотипів пози та ходи й форму�
ється на основі тонічних рефлексів, що зберегли свою патологіч�
ну активність [1, 2, 3]. 

Основою всіх існуючих технологій відновлювального лікування 
хворих на ДЦП є фізична реабілітація. Розроблюються нові ме�
тоди та засоби, наприклад такі, як діагональна гімнастика, ефек�
тивність якої в комплексі фізичної реабілітації потребує часу для 
вивчення [2, 3]. Методика діагональної гімнастики в останні роки 
використовується у дорослих із травматичним ураженням верхніх 
та нижніх кінцівок [4, 5, 7] та у дітей, що страждають на ДЦП 
[2, 3, 6]. У роботах Ковалевої Ю. А., Пономаревої Г. А. викорис�
тання діагональної гімнастики в комплексі реабілітаційних захо�
дів для дітей з ДЦП не супроводжується аналізом її ефективності. 
У методичних вказівках Куркової Л. Б. ця методика застосову�
ється лише при гіперкінетичній формі хвороби. 

Метою статті є визначення ефективності діагональної гім�
настики на різних ланках патологічного процесу в комплексі фі�
зичної реабілітації дітей з різноманітними формами дитячого 
церебрального паралічу. Для досягнення мети були розроблені 
завдання: розробити власну корекційну програму фізичної реабілі�
тації дітей з включенням методу діагональної гімнастики, про�
вести дослідження та визначити ефективність впливу розробле�
ної програми по клінічним та функціональним показникам. 

Дослідження проведено на базі Херсонського обласного реа�
білітаційного центру соціальної та трудової реабілітації дітей�
інвалідів в м. Херсон. У реабілітаційному центрі застосовується 



Розділ IV Фізична, медична і психологічна 

 338

система поетапного комплексного диференційованого лікуван�
ня дітей з діагнозом дитячий церебральний параліч. В основу 
комплексу реабілітації покладені методи гідрокінезотерапії, ме�
ханотерапії, корекційні заняття з метою вироблення довільних 
рухів і регуляції реципрокної м’язової активності, масаж. 

У дослідну групу увійшло 14 дітей віком 7–8 років з діагнозом 
дитячий церебральний параліч. Досліджуваних дітей поділили 
на дві рівні підгрупи: експериментальну та контрольну. В екс�
периментальній групі проводилася комплексна програма реабі�
літації в поєднанні з діагональною гімнастикою, в контрольній 
групі проводилася аналогічна програма, але без діагональної 
гімнастики. 

Експеримент тривав 6 місяців, заняття з діагональної гімнас�
тики проходили 3 рази на тиждень по 20–30 хв. Крім того, всі 
діти проходили в однакових умовах план комплексної фізичної 
реабілітації: 3 рази на тиждень лікувальна фізична культура та 2 
рази протягом експерименту курси фізичної реабілітації в умо�
вах центру, що включають: корекцію положенням, масаж, фізі�
отерапію, гідрокінезотерапію, лікувальну фізичну культуру, ме�
ханотерапію. 

Метод діагональної лікувальної гімнастики припускає актив�
ний і пасивний вплив на рецептори опорно�рухового апарату  
з метою нормалізації рухових структур головного і спинного мозку, 
активність яких забезпечує підтримку правильної пози, локомо�
цію, комунікацію (письмо, мова, жестикуляція, міміка), маніпу�
лювання. У результаті занять підвищується врівноваженість і рух�
ливість процесів гальмування й збудження, відновлюються втрачені 
й розвиваються нові рухові функції, нормалізуються моторно�
вісцеральні рефлекторні реакції. Діагональна гімнастика спри�
яє зниженню тонусу м’язів, підвищенню загальної рухливості, 
поліпшенню координації й точності рухів, виробленню нових 
навичок адекватного руху, зниженню гіперкінезів. 

Принципи, що лежать в основі гімнастики: регулярність, си�
стематичність і безперервність проведення; індивідуалізація; вра�
хування форми й стадії захворювання, клінічних симптомів; по�
ступове дозоване збільшення фізичного навантаження. 
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Усі діти отримали дозвіл у лікаря невропатолога та педіатра, 
для проходження експерименту. Тривалість занять визначалась 
відповідно до діагнозу, форми та стадії захворювання (від 10–15 
до 30–35 хвилин). На курс лікування 15–20 занять. Комплекс 
складається з підготовчих вправ (15–20% загальної тривалості), 
основних вправ (65–75%) і заключних вправ (10–15%). 

Для визначення ефективності використання реабілітаційного 
комплексу з включенням діагональної гімнастики булі прийня�
ти послідовні методи дослідження: клінічне спостереження для 
оцінювання сили і тонусу м’язів різних відділів тулуба, гнучкості 
кінцівок, особливості постави, положення стопи, стереотипу рухів, 
статичної та динамічної рівновагі людини, реципрокнії взаємодії 
м’язів верхньої кінцівки. Рухові функції були обстеженні за допо�
могою можливості сидіння, вставання, перевертання, ходьби, бігу, 
стрибків, лазання по гімнастичний драбині, повзання на колінах. 

Для забезпечення кількісної оцінки рухових функцій вико�
ристовувались наступні методи: 

– визначення сили м’язів кисті — кількість повних стиску�
вань експандера правою та лівою рукою по черзі; 

– визначення сили м’язів рук — максимальна кількість се�
кунд, яку дитина може протримати руки у положенні спочатку 
вгору, потім в боки, потім вперед; 

– сила м’язів живота — максимальна кількість разів згинан�
ня тулуба у положенні лежачи; 

– визначення сили м’язів стегна — максимальна кількість се�
кунд, яку дитина може простояти напівсидячи; 

– гнучкість верхніх кінцівок — дитина підіймає руки вгору та 
заводить їх максимально назад, вимірюється відстань від ліктя 
до лопатки у см; 

– гнучкість нижніх кінцівок — дитина лягає на спину та пі�
діймає обидві ноги не згинаючі, вимірюється відстань від колі�
на до пупка у см; 

– рівновага статична — оцінюється вміння дитини стояти на 
одній нозі; 

– рівновага динамічна — дитині пропонується пройти по пря�
мій лінії; 
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– положення стопи — дитині пропонується пройтися та ро�
биться висновок з того, як дитина ставить стопу під час ходіння 
(варус — стопи у середину, вальгус — на зовні, еквінус — на нос�
ках, еквіновальгус — на носках та назовні, еквіноварус — на нос�
ках та в середину); 

– оцінка ступеню підвищення тонусу м’язів — робиться за 
шкалою Ашворса: 0 — відсутність підвищення м’язового тону�
су; 1 — незначне підвищення м’язового тонусу, яке проявляєть�
ся початковим «схопленням» із наступним «відпусканням» або 
мінімальним опором у кінці руху; 1,5 — незначне підвищення 
м’язового тонусу із напруженням м’язів і мінімальним опором 
протягом менш ніж половини обсягу руху; 2 — помірне підви�
щення м’язового тонусу протягом більшої частини руху, пасив�
ні рухи легко здійснюються; 3 — значне підвищення м’язового 
тонусу, пасивні рухи утрудненні; 4 — ригідність, повна відсут�
ність рухів; 

– реципрокна взаємодія м’язів верхньої кінцівки — оціню�
ється вміння дитини кидати, ловити та попадати у ціль м’ячем 
(з 10 спроб). 

Для зручності статистичної обробки показники, які не мали 
числового виразу ми умовно прийняли за числа та виразили у 
балах: 

– постава: сколіоз — 1, норма — 2, кіфоз — 3; 
– рухливі функції: присутні (+) — 2, відсутні (–) — 1, з до�

помогою — 1,5; 
– стереотип рухів, рівновага: порушена — 1, норма — 2; 
– положення стопи: еквінус — 1, вальгус — 2, варус — 3, норма. 
Після обстеження діти впродовж 6 місяців проходили курси 

фізичної реабілітації за нижченаведеними програмами (табл. 1). 
У кінці досліду, вони знову були обстеженні за руховими фун�
кціями. 

Результати обстеження після дослідження наведені у таблиці 2. 
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Таблиця 1 — Рухові показники дітей з ДЦП до курсу реабілітації 
Групи Контрольна Експериментальна 

Показники обстеження 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Постава С С C С К С С С С К C С C С 
Стопа Е Е Вр Вр Н Вл Вл Е Н Вр Е Вл Вр Н

Рухливі якості 
Сила м’язів (сек) 

              

права – 3 10 – 11 4 – 4 – – 2 10 – 12
Кисть 

ліва 4 18 20 – 8 7 19 17 5 1 19 – – 16
вгору 5 6 20 14 15 9 14 7 4 15 20 10 18 17

в сторони 6 9 30 16 20 17 15 10 5 16 30 10 17 25 Руки 

вперед 14 32 12 5 11 33 20 14 11 12 20 6 30 34 

Живіт (черевний прес) 20 10 3 15 4 5 10 20 3 4 10 5 10 10 

Стегна 6 15 4 5 – 14 20 6 4 – 30 10 – 22 

Гнучкість:               

права 34 33 40 39 38 37 35 34 42 37 37 38 30 38 Верхніх 
кінцівок ліва 40 36 38 35 37 40 35 38 38 37 36 41 34 38 

Нижніх кінцівок 29 37 20 37 – 40 22 29 26 – 39 20 35 39 

Координація:               
статична П П П П П П П П П П П П П П 

Рівновага 
динамічна П П П П П П П П П П П П П П 

Рухові функції  
Вставання Д + + + + + + + + Д + + + + 
Сидіння + + + + + + + + + + + + + + 

Перевертання + + + + + + + + + + + + + +
Ходьба Д + + + Д + + + + Д + + + + 

Біг � � + + � + � � + – + + � �
Стрибки � + + + � + � � + – + + + + 

Лазіння по гімнастич�
ній драбині + + + + � + + + + – + + + + 

Повзання: на колінах + + + + + + + + + + + + + +

кидки 10 10 10 6 9 6 10 10 10 1 10 10 6 10 

ловля 9 10 10 5 7 7 3 9 10 7 7 5 3 10 
М’яч 
(з 10 

спроб) попадання 
в ціль 

2 2 2 4 – 1 – 2 2 – 3 1 – 2 

Розуміння команд + + + + + + + + + + + + + + 
Участь у ігровій 

діяльності Д + + + Д + + + + Д + + + + 

Тонус м’язів 2 3 1,5 3 3 1 2 2 1,5 3 2 1 3 1 
Стереотип рухів П П П П П П П П П П П П П П 

*Примітка: С — сколіоз, К — кіфоз, Н — норма, Е — еквінус, Вр — 
варус, Вл — вальгус, Д — з допомогою, П — порушено. 
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Таблиця 2 — Рухові показники дітей з ДЦП після курсу реабілітації 
Групи Контрольна Експериментальна 

Показники обстеження 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Постава C С С С К С С С C К C С C С

Стопа Е Е Вр Вр Н Вл Вл Е Н Вр Е Вл Вр Н

Рухливі якості 
Сила м’язів (сек) 

              

права 4 3 15 4 11 4 – 4 – 1 7 20 14 13
Кисть 

ліва 4 18 20 2 8 18 23 19 10 32 20 2 � 16

вгору 5 6 25 19 22 20 10 28 9 24 30 11 27 27

в сторони 6 19 25 26 24 29 15 37 14 22 25 20 30 27Руки 

вперед 14 26 14 4 11 35 26 36 13 14 18 8 32 34

Живіт (черевний прес) 20 10 8 16 4 5 15 27 3 4 12 12 12 11

Стегна 6 15 4 5 � 14 20 6 4 � 30 12 � 22

Гнучкість               

права 31 38 40 37 38 37 31 34 36 37 34 36 36 30Верхніх 
кінцівок ліва 40 36 34 39 37 38 35 32 34 37 26 37 30 38

Нижніх кінцівок 29 37 22 29 � 36 25 31 20 � 26 22 35 39

Координація               

статична П П П П П П П П П П П П П П
Рівновага 

динамічна П П П П П П П П П П П П П П

Рухові функції               
Вставання Д + + + + + + + + Д + + + +

Сидіння + + + + + + + + + + + + + +

Перевертання + + + + + + + + + + + + + +

Ходьба Д + + + Д + + + + Д + + + +

Біг � � + + � + � � + � + + � +
Стрибки � + + + � + � � + � + + + +

Лазіння по гімнастичній
драбині 

+ + + + � + + + + � + + + +

Повзання на колінах + + + + + + + + + + + + + +

кидки 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ловля 9 9 10 10 7 7 8 10 4 7 8 5 10 10
М’яч 
(з 10 

спроб) попадання
в ціль

2 6 3 3 1 1 1 4 2 1 2 2 4 3

Розуміння команд + + + + + + + + + + + + + +
Участь у ігровій діяльнос�

і
Д + + + Д + + + + Д + + + +

Тонус м’язів 2 3 1 3 3 1 2 1,5 1,5 3 1,5 1 2 1

Стереотип рухів П П П П П П П П П П П П П П
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Отже, результати дослідження свідчать про покращення де�
яких рухових функцій у дітей основної та контрольної груп. 

Обстеження постави, статичної та динамічної рівноваги, ру�
хових функцій (вставання, сидіння, перевертання, ходьба, біг, 
стрибки, лазіння по драбині, повзання на колінах), стереотипів 
рухів та положення стопи до проведення корегуючих вправ з діа�
гональною гімнастикою та після достовірної зміни не виявило. 

Ми припускаємо, що подібні результати можуть бути зумов�
лені тим, що формування опорно�рухового апарату відбуваєть�
ся у певні фізіологічні періоди. У віці 7 років опорно�руховий 
апарат є практично сформований, тому будь�які зміни вимага�
ють значно більшого часу ніж термін нашого дослідження. По�
казники, які за період дослідження достовірно покращились, на�
лежать до більш лабільної частини опорно�рухового апарату — 
м’язової системи. Зокрема до них відносять силу м’язів окремих 
відділів, гнучкість кінцівок, тонус м’язів. 

При якісному оцінюванні дітей експериментальної та конт�
рольної груп, після проведення корегуючих вправ було виявлено, 
що сила м’язів правої і лівої кисті збільшилася у 5 дітей експе�
риментальної і у 3 дітей контрольної групи. Сила м’язів верх�
ньої кінцівки при триманні рук «вгору», «в сторони» та «вперед» 
збільшилася в 7, 6, 5 дітей експериментальної групи, в 4, 5, 3 — 
контрольної групи. Зростання сили м’язів черевного пресу спо�
стерігається у 5 та 3 дітей досліджуваних груп. Сила м’язів ниж�
ніх кінцівок зросла лише у 3 дітей експериментальної групи. 

Гнучкість верхньої правої кінцівки після проведення корек�
ційних вправ збільшилася у 4 дітей експериментальної групи та 
у 3 контрольної групи; лівої –у 5 і 2 досліджуваних дітей, відпо�
відно. Гнучкість нижніх кінцівок покращилася у 2 і 1 досліджу�
ваних дітей. 

Реціпрокна взаємодія м’язів верхньої кінцівки покращилася 
у 3–4 дітей обох груп з перевагою експериментальної групи. То�
нус м’язів експериментальної групи зменшився у 3 дітей експе�
риментальної та у 1 — контрольної групи. 
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Висновки: 
1. Дослідження показало статистичне достовірне збільшення 

сили м’язів верхніх кінцівок, м’язів черевного пресу, стегна, та 
поліпшення реціпрокної взаємодії м’язів верхніх кінцівок у ді�
тей експериментальної групи в порівнянні з показниками кон�
трольної групи. 

2. Результати дозволяють позитивно оцінити вплив розроб�
леної методики на рухові функції дітей з ДЦП і продовжити до�
слідження у цьому напрямі. 

3. Розроблену програму фізичної реабілітації можна засто�
совувати у спеціальних закладах при роботі з дітьми, що ма�
ють діагноз дитячий церебральний параліч. 

 
Проведено исследование эффективности методики диагональ�

ной гимнастики в комплексе физической реабилитации детей, 
страдающих ДЦП. Комплекс упражнений по методике диагональ�
ной лечебной гимнастики допускает активное и пассивное воздей�
ствие на рецепторы опорно�двигательного аппарата, активность 
которых обеспечивает поддержку правильной позы, локомоцию, 
коммуникацию. В результате занятий повышается равновесие и 
подвижность процессов возбуждения и торможения, восстанавли�
ваются утраченные и развиваются новые двигательные функции, 
нормализуются моторно�висцеральные рефлекторные реакции. 

 
Ключевые слова: физическая реабилитация, диагональная гим�

настика, возбуждение, торможение, локомоция, коммуникация, 
стереотипы позы и ходьбы, тонические рефлексы, реципрокная 
мышечная активность. 

 
The effectiveness of the methodology of diagonal gymnastics research 

in the complex of physical rehabilitation of children with Infantile Cere�
bral Paralysis was conducted. Complex of exercises according to the 
methods of diagonal medical gymnastics permits active and passive in�
fluence on the musculoskeletal system activity of which guarantees right 
pose, locomotion, communication. As the result balance and mobility of 
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the processes of inhibition and excitement increase and renew lost and 
develop new moving functions, normalize motor�visceral reflex reactions. 

Research has shown a statistically significant increase in muscle 
strength of the upper limbs, abdominals, thighs and improve reciprocal 
interaction muscles of the upper extremities in children in the experimen�
tal group compared with the control group. 

The results allow us to assess positively the impact of the developed 
technique on the motor functions of children with cerebral palsy and con�
tinue research in this direction. 

The developed program of physical rehabilitation can be used in spe�
cial facilities when working with children who have a diagnosis of cere�
bral palsy. 

The diagonal gymnastics technique involves active and passive effect 
on the receptors of the musculoskeletal system to normalize motor struc�
tures of the brain and spinal cord activity which maintains the correct 
posture, locomotion, communication (writing, speech, gestures, facial 
expressions) manipulation. As a result, employment increases balance 
and mobility processes of inhibition and excitation, recovering lost and 
developing new motor function, normalized motor�visceral reflex reac�
tions. Diagonal gymnastics reduces muscle tone, improves overall mobil�
ity, coordination and precision movements, supports development of 
normal movement skills and reduces hyperkinesias. 

 
Key words: rehabilitation, diagonal gymnastics, inhibition and ex�

citement, locomotion, communication, stereotypes of pose and mov�
ing, tone reflexes, reciprocal muscle activity. 
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Рекомендації 
ХІI міжнародної науково�практичної конференції 

«Актуальні проблеми навчання та виховання людей 
в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації 

Конвенції ООН про права інвалідів» 
21–22 листопада 2012 року, м. Київ 

 
Учасники ХІI міжнародної науково�практичної конференції 

«Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегро�
ваному освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН 
про права інвалідів» (далі – Конференція) зазначають, що за час, 
що минув від проведення ХI міжнародної конференції в Україні 
відбулися певні позитивні зміни щодо організації та впроваджен�
ня інклюзивного навчання. 

У грудні 2012 р. минає 3 роки з часу підписання Верховною 
Радою України Конвенції ООН про права інвалідів. За цей час 
збільшилася кількість навчальних закладів різних форм власно�
сті, які приймають на навчання людей з інвалідністю. 

У 2011/2012 н. р. у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівня 
акредитації навчались 13,4 тисяч студентів з інвалідністю, про�
ти 12,4 тисяч у 2010/2011 н. р. Серед них понад 1,1 тисяча сту�
дентів з інвалідністю (8,2%) навчались в Університеті «Україна». 
Упроваджується система супроводу навчання студентів з інвалід�
ністю як в інтегрованих, так і у спеціальних навчальних закладах. 
Зроблені практичні кроки в напрямі переходу до інклюзивної 
вищої освіти. 

Впродовж 2008–2011 років успішно проводився Всеукраїнсь�
кий експеримент Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України з організації інтегрованого навчання осіб з особливими 
освітніми потребами у вищих навчальних закладах III–ІV рівнів 
акредитації, в якому брали участь 9 ВНЗ з різних областей 
України. З квітня 2012 року зазначений експеримент поширив�
ся на навчальні заклади I–IV рівня акредитації. Його учасника�
ми стали ще 5 коледжів з Києва, Львова, Дніпропетровська та 
Харкова. 
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1 серпня 2012 р. була затверджена Державна цільова програма 
«Національний план дій з реалізації Конвенції ООН про права 
інвалідів» на період до 2020 року, в якій окреслені основні на�
прями роботи законодавчих та виконавчих органів влади, уста�
нов, закладів освіти та охорони здоров’я, громадських організацій 
щодо подальшого забезпечення реалізації прав і задоволення 
потреб людей з інвалідністю та поліпшення умов їхньої життє�
діяльності. Прийняття цього документу є, безумовно, значним 
кроком на шляху України до Європейської спільноти. 

За рік, що минув від ХІ конференції, в Університеті «Україна» 
також відбулися позитивні зрушення. Реалізується Концепція 
інклюзивної освіти студентів з інвалідністю, послідовно впро�
ваджується система супроводу їхнього навчання. 

Плідно працює Центр інклюзивних технологій, в якому ді�
ють 3 спеціалізовані підрозділи для роботи зі студентами з інва�
лідністю: медико�реабілітаційна частина, відділ соціальної ада�
птації, відділ спеціальних технологій навчання. 

За ініціативою університету щорічно проводиться студентський 
фестиваль творчості «Сяйво надій». Набирають обертів конкур�
си наукових робіт студентів з інвалідністю та наукових робіт за 
тематикою конференції. 

У 2011/2012 н. р. започатковано проведення Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних 
та гуманітарних наук за напрямом «Актуальні проблеми інклю�
зивної освіти». Університет «Україна» було визначено базовим 
вищим навчальним закладом при проведенні зазначеного кон�
курсу. 

У ХІI Конференції взяли участь 158 учасників з 16 міст Укра�
їни та наші зарубіжні колеги із Шауляйського університету (Ли�
тва), університетів міст Москва, Санкт�Петербург, Ульяновськ, 
Томськ (Росія). Вони представляли 19 вищих навчальних за�
кладів, 5 наукових установ, 3 громадські організації та фонди, 3 
обласні та міський медичні центри, 3 загальноосвітні школи, 3 
засоби масової інформації. У рамках Конференції працювали 7 
секцій, на яких з доповідями виступили 102 учасники. 
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Разом з тим, учасники Конференції зазначають, що в орга�
нізації навчання, виховання та працевлаштування людей з ін�
валідністю ще немало невирішених питань і проблем. 

Потребує активізації координація діяльності законодавчих і 
виконавчих органів влади, закладів освіти всіх форм власності й 
громадських організацій для розроблення та прийняття нових за�
конодавчих і нормативно�правових актів, що регулюють впро�
вадження інклюзивної форми навчання та розбудову інтегрова�
ного освітнього середовища. Залишаються нагальними проблеми 
працевлаштування людей з інвалідністю. 

Незважаючи на провідну роль ВНЗ інтегрованого типу не�
державної форми власності, яку вони відіграють щодо станов�
лення та розвитку системи інклюзивного навчання в Україні, все 
ще зберігається дискримінація стосовно їхнього фінансування з 
боку держави. 

Як і раніше, існує потреба у коригуванні рівня знань, які на�
дають школярам з інвалідністю загальноосвітні і спеціалізовані 
навчальні заклади, для забезпечення їхнього успішного вступу 
та навчання у ВНЗ. 

Недостатнім залишається забезпечення осіб з інвалідністю ін�
дивідуальними спеціалізованими технічними засобами навчан�
ня, що не дозволяє компенсувати сенсорні вади, які заважають 
таким школярам і студентам сприймати навчальний матеріал. 

На жаль, недоліки в оформленні МСЕК індивідуальних програм 
реабілітації інвалідів створюють труднощі для якісного прове�
дення професійного відбору, професійної орієнтації, соціальної 
адаптації, професійної реабілітації та працевлаштування студентів. 

У зв’язку з розвитком новітніх технологій є необхідність у 
перегляді переліку спеціальностей, які можуть набувати люди з 
особливими потребами, з урахуванням сучасних технологій та 
вимог до виробництва. 

На жаль, студенти з інвалідністю, які бажають отримати ди�
плом спеціаліста чи магістра, мають проблеми з фінансування 
їхнього навчання. Також не вирішено питання щодо фінансу�
вання навчання в аспірантурі на контрактній основі таланови�
тої молоді з інвалідністю. 
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Необхідно прискорити розробку нормативів роботи викла�
дачів, сурдоперекладачів, кураторів та інших фахівців, які пра�
цюють в інтегрованому освітньому середовищі вищих та серед�
ніх спеціальних навчальних закладів. 

 
Виходячи з вище викладеного, учасники Конференції вва�

жають за необхідне звернутися з пропозиціями: 
1. До Верховної Ради України: 
• Внести зміни до законодавства України стосовно надання 

державного адресного фінансування студентів з інвалідністю для 
отримання вищої освіти незалежно від форми власності ВНЗ. 

2. До Міністерства соціальної політики України, Міністерс�
тва охорони здоров’я України: 

• розробити гігієнічні норми для організації навчального про�
цесу та вимоги до облаштування навчальних місць студентів з 
інвалідністю у ВНЗ; 

• удосконалити існуючий перелік медичних протипоказань 
щодо вступу до ВНЗ студентів з інвалідністю; 

• зобов’язати установи Медико�соціальної експертизи без�
перешкодно надавати розгорнуті індивідуальні програми реабі�
літації на запити ВНЗ для забезпечення відповідного супроводу 
навчання таких студентів. 

3. До Міністерства фінансів України, Міністерства соціаль�
ної політики України: 

• вирішити питання про виділення коштів вищим навчаль�
ним закладам, незалежно від форми власності, для індивідуаль�
ного технічного забезпечення навчання студентів з сенсорними 
вадами у відповідності до їх нозологій;  

• передбачити фінансування проектів з освіти, соціальної 
адаптації, професійної та медичної реабілітації, працевлаштуван�
ня людей з інвалідністю, підготовлених державними та недержав�
ними навчальними закладами і громадськими організаціями. 

4. До Фонду соціального захисту інвалідів: 
• забезпечити реалізацію нормативних та директивних доку�

ментів щодо освіти та працевлаштування молоді з інвалідністю; 
• вивчити питання щодо фінансування підготовчого відді�

лення для студентів з вадами слуху; 
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• спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 
України підтримати ініціативу ВМГО студентів�інвалідів «Гау�
деамус» щодо розробки єдиної інформаційної бази випускників 
ВНЗ, які мають інвалідність, для забезпечення їх працевлашту�
вання. 

5. До Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: 
• забезпечити участь ВНЗ недержавної форми власності на 

рівні державних ВНЗ у конкурсах на отримання фінансування 
проектів з інклюзивної освіти; 

• розробити і затвердити систему заходів щодо підготовки та 
підвищення кваліфікації викладачів, які працюють в інтегрова�
них групах; 

• підтримувати інноваційні розробки в галузі розроблення 
теоретичних засад інклюзивної вищої освіти; 

• домагатись виконання Указу Президента України щодо 
забезпечення архітектурної безбар’єрності навчальних закладів, 
бібліотек, центрів соціальної та професійної реабілітації для на�
дання рівного доступу молоді з інвалідністю до освіти; 

• вивчити досвід провідних ВНЗ зарубіжних країн (Німеччи�
ни, Великої Британії, Нідерландів, США, Канади) і запровадити 
систему забезпечення студентів з інвалідністю технічними засо�
бами навчання. 

6. До Університету «Україна»: 
• продовжити проведення щорічної Міжнародної науково�

практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та ви�
ховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі 
реалізації Конвенції ООН про права інвалідів»;  

• продовжити вивчення та адаптацію до вітчизняних умов 
кращого міжнародного досвіду організації системи освіти лю�
дей з інвалідністю. 

 
Учасники ХІI Міжнародної конференції «Актуальні пробле�

ми навчання та виховання людей з особливими потребами у 
світлі реалізації Конвенції ООН про права інвалідів» вислов�
люють впевненість у тому, що спільними зусиллями держави, 
суспільства, педагогічної та наукової громадськості буде зроб�
лено все необхідне для забезпечення повноцінної інтеграції лю�
дей з інвалідністю у суспільство. 
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