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РОЗДІЛ I

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ,
ВИХОВАННЯ І СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

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

ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ВІД ІНТЕГРАЦІЇ
ДО ІНКЛЮЗІЇ 

Рассмотрены принципы инклюзии студентов с особыми образова�
тельными потребностями в учебный процесс и социальную жизнь
интегрированного высшего учебного заведения. На практическом опыте
Университета «Украина» показана необходимость внедрения систе�
мы сопровождения обучения студентов с инвалидностью для развития
их личности. 

Principles of inclusion for students with special educational needs into
learning process and social life of integrated higher educational institution
are considered.

The necessity of system of accommodation implementation for students
with disability personality development is shown on the practical experience
of University «Ukraine».

В основу інклюзивної освіти покладено ідеологію, яка виключає

будь0яку дискримінацію і забезпечує рівне ставлення до всіх людей,

але створює особливі умови для учнів і студентів, які мають особ0

ливі освітні потреби. За даними Альянсу правозахисних організацій

«Врятуйте дітей» («Save the Children»), близько 15% загальної
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кількості дітей у школах виключаються зі звичайної освітньої сис0

теми внаслідок її неготовності задовольнити індивідуальні освітні

потреби дитини [1]. Не кращою є ситуація й у вищій школі, з якої

виключаються не тільки згадані 15% учнів, але й значний відсоток

тих, хто отримав середню освіту. 

Останнім часом роки відбулися позитивні зрушення щодо впро0

вадження інтегрованого навчання у вищих навчальних закладах

України. Історично інтеграція окремих студентів з інвалідністю, що

розпочалася ще в СРСР у 300х рр. ХХ ст., відбувалася стихійно —

завдяки наполегливості та мужності самих студентів та їхніх

батьків. Із 1934 р. було офіційно відкрито набір студентів із вада0

ми слуху у МВТУ ім. М. Баумана (Москва). Студенти навчались

у спеціальних навчальних групах, забезпечувалися відповідним пе0

дагогічним супроводом, але поза навчальним процесом перебували

в інтегрованому студентському середовищі (гуртожиток, їдальня,

спортивні гуртки, культурно0масові заходи). Нині на базі цього

закладу створено Центр освіти для глухих, в якому займаються

близько 200 осіб, при цьому на І–ІІІ курсах студенти навчаються

у спеціальних групах, а з ІV курсу вони вже інтегруються у звичайні

академічні групи.

Сучасний етап інтеграції в Україні розпочався 1999 року зі ство0

ренням Відкритого міжнародного університету розвитку людини

«Україна» (Університет «Україна»), в якому принцип інтеграції

був покладений в основу організації навчально0виховного процесу.

У перші роки існування університету студенти з вадами слуху за0

безпечувалися сурдоперекладом, а для студентів0візочників були

споруджені пандуси при вході до навчальних приміщень, усім сту0

дентам надавалася консультативна психологічна допомога. Рівний

доступ студентів з інвалідністю до освіти забезпечувався поступово

шляхом вивчення індивідуальних потреб студентів та міжнародно0

го досвіду організації інтегрованого навчання. 

Оскільки механічне поєднання в інтегрованій групі студентів

з інвалідністю та інших студентів, що певною мірою сприяє їхній

соціалізації, не забезпечує всіх необхідних умов для якісного на0

вчання студентів з особливими освітніми потребами, розроблення

й упровадження системи супроводу навчання, як основної запоруки

інклюзії, стало першочерговим завданням Університету «Україна» [2].

Із року в рік збільшувалася кількість студентів з інвалідністю

в університеті: з 384 осіб у 1999/2000 навчальному році до 1 833 осіб

виховання і соціалізації людей Розділ І
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у 2006/2007. Водночас збільшилася кількість студентів з інвалід0

ністю і в інших ВНЗ України, яка досягла на початок 2006 р. 9,1 тис.

для ВНЗ І–ІV рівнів аккредитації, з них 3,5 тис. навчались у ВНЗ

ІІІ–ІV рівнів аккредитації. На жаль, інтегрована форма навчання

студентів упроваджується лише в окремих навчальних закладах. Однією

з причин такого стану є недосконалість законодавства України та

відомчих документів Міністерства освіти і науки України, в яких не

регламентовані вимоги до вищих навчальних закладів інтегрованого

типу, не визначені умови роботи викладачів, відсутнє положення про

інтегровану академічну групу. І це викликає занепокоєння, адже

у розвинутих країнах вже відбувається перехід до інклюзивної освіти.

Розбудова інклюзивної вищої освіти передбачає доступність

освіти у плані пристосування до індивідуальних потреб всіх сту0

дентів, зокрема, для студентів з інвалідністю.

Інклюзивна вища освіта базується на таких принципах:

1. Наближення освіти до місця проживання студента з інвалід>
ністю.

Цей принцип може бути забезпечений через створення розгалу0

женої мережі філій вищого навчального закладу в різних регіонах

країни, шляхом розбудови дистанційного навчання через Інтернет,

чи запровадження комбінованої форми — поєднання кейс0техно0

логії з організацією навчального процесу у локальних центрах ди0

станційного навчання.

2. Забезпечення освітньої безбар’єрності. 
Цей принцип передбачає, по0перше, низку заходів щодо забез0

печення архітектурної безбар’єрності освітнього середовища, тобто

наявність пандусів, спеціальних меблів, ліфтів, обладнання кімнат

санітарно0гігієнічного призначення, усунення порогів, забезпечен0

ня необхідної ширини дверних пройомів, коридорів, проходів між

партами в аудиторіях, сидіннями в актових залах та столиками

в їдальні, можливості вільного розміщення візків за першими рядами

парт, розміщення тактильних позначок і звукових інформаційних

пристроїв у ліфтах та коридорах закладу, а також вичерпної візуаль0

ної інформації для орієнтації в межах освітянського містечка. 

По0друге, студенти мають бути забезпечені технічними засобами,

які допоможуть компенсувати їхні вади, що ускладнюють доступ до

навчального матеріалу, а саме диктофонами, слуховими апаратами,

персональними комп’ютерами зі звуковими програмами, різно0

манітною офісною технікою. 
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По0третє, студенти з тяжкими ураженнями, що ускладнюють

або унеможливлюють конспектування лекцій чи ведення записів

щодо самостійних завдань, в обов’язковому порядку мають бути

своєчасно забезпечені, як мінімум, опорними конспектами лекцій,

списками літератури, планами наступних занять, самостійними

завданнями. А сам навчальний матеріал має бути представлений

у формі, адаптованій до сприйняття студентами з різними вадами:

у друкованому, електронному, шрифтом Брайля, аудіо0, відео0,

тифловигляді.

3. Забезпечення гнучкого підходу до організації навчального проце>
су і викладання навчальних дисциплін. 

Для забезпечення інклюзії університет пропонує всі сучасні фор0

ми навчання: денну, заочну, дистанційну залежно від рівня мобіль0

ності студента. При переході до модульно0рейтингової системи

організації навчального процесу виникне можливість подовження

терміну навчання для студентів з тяжкими ураженнями за рахунок

скорочення кількості навчальних предметів на рік для більш

якісного засвоєння ними навчального матеріалу [3].

Кожен викладач інтегрованої групи має отримати спеціальну

підготовку з тим, щоб розуміти особливості сприйняття навчально0

го матеріалу студентами різних нозологій і, залежно від складу сту0

дентської групи, відповідним чином готувати методичне та дидак0

тичне забезпечення свого навчального предмета [4]. В університеті

має постійно діяти семінар з підвищення професійної майстерності

викладачів. Вельми істотну роль для професійного зростання

відіграє обмін досвідом викладачів, які працюють в інтегрованих

групах. 

Важливе місце в організації навчального процесу займає само0

стійна робота студентів. Набути навичок самостійної роботи й опа0

нувати сучасну комп’ютерну й офісну техніку студенти можуть

у Центрі самостійної роботи для студентів зі спеціальними освіт0

німи потребами, в якому є вся необхідна техніка, створені спеціа0

лізовані робочі місця для навчання студентів з різними нозологіями

і організовані курси з комп’ютерної грамотності та користування

технічними засобами навчання. Крім того, на кожному факультеті

необхідно створити універсальні місця для самостійної роботи сту0

дентів, облаштовані необхідною технікою для опанування навчаль0

них матеріалів і завдань, наданих студентам в альтернативному та

звичайному форматах.

виховання і соціалізації людей Розділ І
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4. Доуніверситетська адаптація студентів до інтегрованого освіт>
нього середовища.

Перехід від школи до вищого навчального закладу є переломним

для будь0якої молодої людини, тим паче для людини з інвалід0

ністю, яка отримала освіту в спеціальній школі чи в домашніх умо0

вах. Відтак для таких студентів мають бути розроблені програми

адаптації до вищої школи.

Необхідною умовою адаптації є ознайомлення з особливостями

організації навчально0виховного процесу у вищому навчальному

закладі, зокрема формами проведення занять, індивідуальної та са0

мостійної роботи, літературного пошуку, написання рефератів,

з формами контролю та принципами оцінювання знань студентів.

До того ж, програми адаптації повинні включати ознайомлення сту0

дентів з освітянським містечком (зокрема, інструктаж з орієнтації

для сліпих студентів), знайомство з аудиторіями та бібліотекою,

спеціалізованими центрами підтримки (зокрема, управління

соціальної адаптації та реабілітації, центр спеціальних технологій

навчання, центр планування та розвитку кар’єри). Якщо під час

огляду з’ясовується, що у студента виникають певні незручності,

відповідні служби університету до початку занять мають вжити не0

обхідних заходів для їх усунення. 

Важливим моментом адаптації є попереднє включення абіту0

рієнтів в інтегрований колектив ще до початку навчальних занять:

навчання на курсах доуніверситетської підготовки, запрошення на

спільні університетські заходи (дні відкритих дверей, концерти, дні

посвяти у першокурсники; туристичні походи).

5. Моніторинг успішності та забезпечення психолого>педагогічного
супроводу впродовж навчання. 

На етапі вступу це передбачає ознайомлення з попереднім

досвідом навчання абітурієнтів, їхніми результатами, психологічне

профорієнтаційне консультування, надання допомоги для опти0

мального визначення спеціальності. Для запобігання появі проб0

лем адаптаційного періоду в інтегрованому студентському колек0

тиві необхідно провести психологічне тестування, за результатами

якого студентам надається необхідна психологічна допомога. Крім

того, на цьому етапі дуже важливо своєчасно виявити труднощі, що

можуть виникнути у студентів під час навчання, і визначити їхні

потреби в супроводі. 
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Упродовж навчання студентів педагогічний супровід забезпе0

чується професорсько0викладацьким складом. Тому постійна увага

кафедр приділяється моніторингу успішності студентів, своєчасному

виявленню та усуненню проблем, що ускладнюють їхнє навчання,

наданню допомоги у виконанні навчальних завдань. Надзвичайно

ефективною формою є тьюторська допомога, яка передбачає

підтримку студентів з інвалідністю іншими студентами0тьюторами:

записувачами, супроводжувачами, консультантами [2].

Обов’язково має бути організована психологічна служба, до якої

в разі виникнення проблем зможуть звертатися всі учасники на0

вчального процесу: студенти з інвалідністю, інші студенти і викла0

дачі.

6. Забезпечення умов для всебічного розвитку особистості. 
Наріжним каменем інклюзії є визнання однакової цінності для

суспільства всіх його членів. Кожна особистість є неповторною,

і завданням держави та її інституцій є забезпечення необхідних

умов для її розвитку. 

В Університеті «Україна» створюються умови для всебічного

розвитку кожного студента, складовими якого є професійна підго0

товка, духовний, творчий та фізичний розвиток. Усі складові розвит0

ку відображаються в індивідуальній картці розвитку особистості, до

якої заносяться рекомендації педагогів та психологів і результати,

що досягнуті кожним студентом.

Професійний розвиток забезпечується як у межах навчального

процесу, так і в системі позааудиторної роботи, до якої, зокрема,

належать студентське наукове товариство, студентські навчально0

науково0виробничі підрозділи, курсова підготовка, гурткова та

тренінгова робота. Студенти беруть участь у конференціях і кон0

курсах наукових робіт, публікують результати досліджень у науко0

вих виданнях університету.

Необхідною запорукою розвитку особистості є залучення сту0

дентів до активного громадського життя університету, а саме до

організації та участі в конкурсах творчості, спортивних змаганнях,

волонтерській роботі, патріотичних заходах, спільних подорожах,

у всіх формах соціального життя. 

Інклюзія є новою філософією освіти, і запровадження її прин0

ципів у вищу освіту не є легкою справою, оскільки вимагає до0

корінної перебудови як навчального процесу, так і свідомості всіх

його учасників. Але результатом цієї важливої роботи може бути не

виховання і соціалізації людей Розділ І
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тільки розширення можливостей для навчання та соціалізації сту0

дентів з особливими освітніми потребами, а й оздоровлення су0

спільства в цілому.
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ВИКОРИСТАННЯ ДОСЯГНЕНЬ СОЦІОЛОГІЇ,
МЕНЕДЖМЕНТУ, ПЕДАГОГІКИ У РОЗВИТКУ

ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Рассмотрены вопросы использования достижений социологии,
менеджмента, педагогики в развитии инновационных процессов
социальной среды.

The article deals with questions of implementing achievements of sociolo�
gy, management, pedagogy in development of innovation processes in social
environment.

Сучасний етап розвитку соціальної роботи в Україні характери0

зується відходом від уніфікації, інтенсивним переосмисленням

цінностей, пошуками нового в теорії і практиці обслуговування
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в соціальній сфері. Одним із джерел розвитку інноваційних про0

цесів у соціальній роботі є адаптування, запозичення, використан0

ня розробок і досягнень суміжних наук — таких, як соціологія, пе0

дагогіка, менеджмент та ін.

Нами проаналізовані деякі праці В. Г. Городяненка, Р. К. Мертона,

О. О. Яременко — із соціології; Т. В. Семигіної — в галузі соціаль0

ної роботи; В. О. Василенко, В. Г. Шматко, Л. М. Димитрової —

з інноваційного менеджменту; Н. Є. Мойсеюк, Н. Р. Юсуфбекової —

з педагогіки. 

У соціології поняття інновацій пов’язується із соціальними

змінами, які відбуваються на основі важливих відкриттів і нововве0

день. Поняття «інновація» ввійшло в науку ще у Х1V ст. і вживалось

при вивченні змін у культурі на противагу поняттю «традиція». Те0

пер нововведення розглядається як певна стадія процесу соціальної

зміни. Інноваційна тематика в основному розглядається у межах

змін в організації (зокрема, соціології організації). Інновація ро0

зуміється як комплексний процес створення, поширення та вико0

ристання нового практичного засобу (нововведення) для задово0

лення людських потреб, а також пов’язані з цим нововведенням

зміни в соціальному середовищі [1].

Інновація — це не тільки відкриття, а й його впровадження.

Саме воно породжує суттєві зміни в суспільному житті. Не всі інно0

вації однозначно сприймаються суспільством. Різним буває їх

термін втілення у життя, яке відбувається шляхом дифузії — пере0

дання інноваційних рис і зразків поведінки від однієї групи до од0

ної як всередині певного суспільства, так і за його межами.

Інновації є соціокультурним процесом, що вносить у суспільне

життя нові культурні зразки. Вони можуть не тільки приєднуватися

до наявних зразків, а й витісняти їх.

У практиці соціальної роботи поняття «інновація» вживається

на противагу рутинним соціальним технологіям. Інноваційні

соціальні технології — це нетрадиційні засоби практичної діяль0

ності, що спрямовані на створення матеріально0фінансових ново0

введень у системі соціального захисту населення, які викликають

якісні та кількісні зміни в різних сферах життєдіяльності громади [2].

На відміну від інноваційних, рутинні технології характеризуються

традиційними методами впливу і часто0густо використовуються як

локальні, не пов’язані між собою новації в межах професійної

діяльності соціального працівника. Вони базуються на принципах

виховання і соціалізації людей Розділ І
та шляхи їх вирішення



цільового управління, що передбачає завчасно спланований кінце0

вий результат вирішення поточних проблем клієнта, груп, верств

населення, застосування відповідних методів щодо його досягнення.

Тому рутинні технології, як правило, не забезпечують довгостро0

кових змін, а лише підтримують мінімальний рівень життєзабезпе0

чення потреб жителів громади протягом певного часу. 

Сьогодні впровадження інновацій має на меті принципову зміну

цілей: не роботу за наслідками, а створення можливих напрямків

упередження негативних соціальних явищ. Це вимагає проведення

відповідних соціальних досліджень. Найважливішими функціями

будь0якого соціального дослідження є: діагностична — огляд стану

соціального об’єкта під час дослідження; інформаційно0контроль0

на — аналіз інформації про соціальний об’єкт і його оточення

з метою встановити її достовірність та внести відповідні корективи,

якщо інформація викривлена; прогностична — виявлення можливих

станів соціального об’єкта в коротко0, середньо0 та довготермі0

новій перспективі, а також створення можливих сценаріїв досяг0

нення об’єктом таких станів; проективна — розроблення рекомен0

дацій з тематики дослідження соціального об’єкта для соціального

проектування та прийняття управлінських рішень. Метою соціаль0

ного дослідження може бути встановлення відповідності між діяль0

ністю органів державної влади та інших соціальних інститутів —

з одного, і соціальними інтересами окремих груп населення та

завданнями соціальної політики, з іншого боку; а також формування

пропозицій щодо досягнення такої необхідної відповідності. Со0

ціальне дослідження забезпечить оцінку потреб в існуючих соціаль0

них послугах, а також бачення замовників і надавачів послуг, ме0

неджерів соціальної сфери, фахівців, що розробляють політику та

приймають рішення, як ці потреби можуть бути задоволені в межах

сучасної системи надання соціальних послуг [3]. Професійно про0

ведені соціальні дослідження надають можливість за допомогою

об’єктивних показників та критеріїв обґрунтувати, на що треба

вплинути, що потрібно змінити, чого слід досягти та які показники

будуть про це свідчити, які заходи потрібно запланувати, які форми

та методи найбільш адекватними й ефективними в кожному випадку. 

У менеджменті основна увага приділяється розробленню стра0

тегії інновацій і заходів, спрямованих на їх реалізацію. Інно0

ваційний менеджмент — це сукупність визначених організаційно0

економічних методів і форм управління всіма стадіями і видами
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інноваційних процесів підприємств і об’єднань з максимальною

ефективністю. Інновації є необхідною умовою розвитку виробниц0

тва, підвищення рівня якості і кількості продукції, появи нових

товарів і послуг. У ринкових умовах інновації охоплюють всю еко0

номіку, включаючи продуктивні сили (засоби виробництва, навчання

працівників) і виробничі відносини (форми і методи управління,

поділу, спеціалізації та кооперації праці).

Специфіка інноваційного менеджменту полягає в особливостях

управління інноваційним потенціалом, що є наявним у тій чи іншій

організації, у межах функційних аспектів управління (планування,

організація, мотивація, контроль тощо) [4].

Суспільство, яке певною мірою є соціально орієнтованим, має

спеціально створені структури, які тією чи іншою мірою займаються

соціальним захистом різних верств населення, його різних вікових

і статусних груп. Усі ці структури, починаючи з міністерств і відомств

і закінчуючи різноманітними недержавними фондами, товариствами,

осередками, попри всю свою несхожість і різноплановість, мають низ0

ку спільних рис і ознак. Будь0яка структура, яка веде соціальну роботу,

підпадає під дефініцію колективного суб’єкта діяльності, соціальної

системи, яка об’єднує, координує і скеровує поведінку людей (соціаль0

них груп) у процесі спільної діяльності. Організація будь0якого рівня

являє собою соціальне утворення, свідомо координоване в певних

межах, що функціонує на відносно постійній основі для спільної мети.

Стосовно організацій, метою яких є «проблемна людина», що

безпосередньо й опосередковано займаються соціальною проблема0

тикою, соціальною роботою, успішно й ефективно може бути вико0

ристаний практично весь методологічний інструментарій, напра0

цьований протягом тривалого часу управлінською наукою. Відтак

комплекс законів, закономірностей, принципів, методів управління

так само працює у сфері соціальної роботи, як і в інших сферах

суспільної діяльності [5].

Основу інноваційних процесів в освіті становлять дві важливі

проблеми педагогіки: проблема вивчення, узагальнення та поши0

рення передового педагогічного досвіду і проблема впровадження

досягнень психолого0педагогічної науки в практику. Результатом

інноваційних процесів слугує використання теоретичних і прак0

тичних нововведень, а також тих, що утворюються на межі теорії

і практики. Учитель може виступати автором, дослідником, корис0

тувачем нових педагогічних технологій, теорій, концепцій.
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Управління інноваційним процесом передбачає аналіз і оціню0

вання введених учителем педагогічних інновацій, створення умов

для їх успішного розроблення й застосування. Водночас керівники

навчального закладу проводять цілеспрямований відбір, оцінку

й застосування на практиці досвіду колег, а також нових ідей, мето0

дик, запропонованих наукою.

Інноваційні процеси є механізмом інтенсивного розвитку со0

ціального обслуговування населення та розвитку суспільства зага0

лом. Інновації функціонують на рівнях створення, освоєння і втілення.

Дослідниками сформульовано низку законів перебігу інноваційних

процесів [6], а саме:

– закон необоротної дестабілізації соціального середовища.

Сутність його полягає в тому, що будь0який інноваційний процес

вносить у соціальне середовище необоротні зміни; ціннісна систе0

ма, що існує, починає руйнуватись і потребує певного часу для ство0

рення нової системи на базі нових елементів або асиміляції старої;

– закон обов’язкової реалізації інноваційного процесу: будь0

який соціально значущий інноваційний процес рано чи пізно,

стихійно або свідомо повинен реалізуватися; 

– закон стереотипізації соціальних інновацій; будь0яка інно0

вація поступово перетворюється на звичні поняття та дії, отримуючи

статус стереотипної.

Означені закони зумовлюють і певні етапи функціювання інно0

вацій. На першому етапі інновація сприймається як чужорідний

елемент, часто викликає різку протидію, видається прожектер0

ством. Із часом інновація перевіряється практикою, набуває масо0

вого визнання. На останньому етапі новий підхід, приміром до

соціального обслуговування населення, стає відомим і входить до

системи роботи закладів і організацій соціального обслуговування.
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ТЕСТОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
СТУДЕНТІВ ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ СУЧАСНОЇ

ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

В статье рассматривается тестовая система оценивания знаний
студентов по кредитно�модульной системе. Приводятся общие
положения о тестовом контроле, а также типы и методы конструи�
рования тезисов заданий и возможность оценивания уровня знаний,
умений и навычек, уровня социально�личностной ценности полученных
знаний.

The article reiews test system of students’ knowledge assessment in terms
of credit�modular system of education. The article presents general concepts
of test control, types and methods of tasks design and possibility of assessing
knowledge level, skills, level of social and personal value of knowledge
acquired.

Модульна система організації навчального процесу і модульно0

рейтинговий контроль знань студентів є спробою подолати нако0

пичені в останній час недоліки в оцінюванні знань.
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Рейтингова система оцінки знань студентів, що є частиною но0

вих технологій навчання, значною мірою відповідає новим соціаль0

но0правовим умовам — на противагу традиційній системі, і може

використовуватися самостійно або бути доповненням до неї. Рей0

тингова система спрямована на підвищення рівня засвоєння на0

вчальної дисципліни, вона стимулює самостійну роботу студентів,

спонукає їх до прояву ініціативи, посилює соціально0психологічні

стимули, активізує студентів на одержання заохочувальних балів.

Навчальний процес ВНЗ має у своєму доробку різні форми

контролю знань, умінь та навичок. Це співбесіда, контрольні роботи,

колоквіуми, написання рефератів, семінари, самоконтроль, взаємо0

контроль, лабораторні практичні роботи, курсові роботи, курсові та

дипломні проекти, різні види навчальної та виробничої практик,

заліки, іспити.

Означені форми педагогічного контролю є традиційними і ши0

роко застосовуються у ВНЗ.

Педагогічний контроль має бути багатофункціональним, врахо0

вувати водночас із підвищенням рівня знань, умінь і навичок суспіль0

ну активність студента, участь у конференціях, олімпіадах, дебатах

різного рівня та ін. Утім об’єктивно оцінювати суспільну активність

студента за традиційними формами контролю навряд чи можливо.

Світова практика широко застосовує для визначення рівня

знань тестовий контроль і рейтинг, які в повному обсязі враховують

усі функції педагогічного контролю.

Тестовий контроль знань, умінь і навичок студентів дає змогу

ефективно й об’єктивно оцінювати успішність студентів. Рейтин0

гова система та її складові — тестовий контроль оцінювання знань,

умінь і навичок (ЗУН) — дають можливість підвищити об’єктив0

ність, ритмічність та всебічність контролю з урахуванням індиві0

дуальних рис студентів. Вона передбачає зміни у психології студента,

який мусить працювати самостійно, ініціативно, систематично

впродовж усього семестру.

Упровадження тестової системи поглиблює об’єктивність оціню0

вання навчальних досягнень студентів шляхом введення оціню0

вання рівня їх інтелектуального розвитку та соціальної цінності,

набутих ними знань і на цій основі підвищення ефективності вико0

ристання особистісно зорієнтованих технологій навчання й поси0

лення мотиваційних можливостей європейської школи оцінюван0

ня [3; 4].
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Контроль знань є обов’язковим елементом процесу пізнання

і його складової — навчання. Пізнання є суспільно0історичним про0

цесом творчої діяльності людей, воно формує їхні знання, на основі

яких виникають цілі й мотиви їхньої діяльності. У знаннях здійс0

нюється переведення розрізнених уявлень у теоретико0системати0

зовану суспільно значущу форму, утримання того, що може бути

збережене, передане, спадкоємно розвинене як стала опора наступ0

ної діяльності.

Тестова система оцінювання знань студентів як психодіагнос0

тична методика вимірювання й оцінювання досягнутого розвитку

умінь та знань особистостей [5] у своїй основі передбачає: 

– оцінювання рівня знань і вмінь;

– визначення рівня інтелектуального розвитку;

– оцінювання рівня соціально0особистісної цінності набутих

знань.

У ВНЗ під час навчального процесу здійснюються такі види конт0

ролю: вхідний (стартовий або попередній), поточний, проміжний

і підсумковий.

Вхідний (стартовий або попередній) контроль проводиться для

виявлення залишкових знань студентів за дисциплінами, які забез0

печують вивчення нової дисципліни, що вивчається.

Після встановлення обсягу і рівня знань викладач планує орга0

нізацію навчального процесу з урахуванням результатів вхідного

контролю.

Результат вхідного контролю не зараховується у рейтинг дис0

ципліни, що вивчається.

Поточний контроль знань проводиться за модулями (блоками)

дисципліни. Зміст модуля визначається викладачем і затверджуєть0

ся на засіданні кафедри.

Зміст модуля включає такі складові:

– назва модуля;

– перелік тем;

– перелік завдань для самостійної роботи;

– список літератури;

– завдання підсумкової модульної контрольної роботи.

Значна увага приділяється розробленню підсумкової модульної

контрольної роботи (ПМКР). Ураховуючи те, що професійна

діяльність майбутнього фахівця потребує не тільки знання теорії

але й уміння використовувати її при розв’язанні практичних задач,
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у підсумкових модульних контрольних роботах пропонується вико0

ристовувати такі типи завдань:

– тестові і теоретичні (усні чи письмові) завдання, спрямовані

на визначення ступеня оволодіння студентом теоретичних знань,

модуля;

– практичні завдання, спрямовані на визначення ступеня ово0

лодіння студентом уміннями та навичками з модуля;

– творчі завдання, які характеризують самостійність і критич0

ність мислення студента, здатність не лише розв’язувати проблему,

але й формулювати її (наприклад, розробити рекомендації щодо

поліпшення якості ґрунтів при підвищеній кислотності та низькому

вмісті гумусу або розробити та провести експеримент, сконструю0

вати тест тощо).

Комплексна модульна система (КМС) передбачає, що на почат0

ку вивчення кожного модуля студенти мусять ознайомитись з його

змістом та вимогами до ПМКР.

Проміжний контроль включають до навчального процесу лише

тоді, коли дисципліна вивчається протягом кількох семестрів, тобто

він розглядається як підсумковий за семестр, але не з дисципліни.

Підсумковий контроль визначає систему і структуру знань сту0

дента загалом, він є заключним з дисципліни. У тестову контроль0

ну роботу підсумкового контролю слід вносити питання, що стосу0

ються всього курсу.

Поточний, проміжний і підсумковий контролі є обов’язковими

для виконання, їх проводять за графіком, затвердженим кафедрою,

і враховують при визначенні рейтингу.

Найбільш коректним засобом вимірювання характеристик осо0

бистості суб’єкта навчання є тести досягнень — психодіагностична

методика вимірювання та оцінювання досягнутого рівня розвитку

здібностей, умінь і знань.

Під педагогічним тестом розуміють систему взаємопов’язаних

предметним змістом завдань специфічної форми, що дають змогу

оцінювати структуру і вимірювати рівень знань та інші характерис0

тики особистості.

У навчальному процесі доцільно застосовувати такі типи тестів,

які за принципом побудови тестових запитань можна віднести до

відкритої чи закритої форми. За рекомендаціями Інституту систем0

них досліджень освіти, до тестів відкритої форми слід віднести такі,

в яких передбачені вільні відповіді.
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Тести закритої форми мають запропоновані відповіді, з яких

обирають одну або кілька правильних.

Таким чином, на нашу думку, в умовах кредитно0модульної сис0

теми навчання можуть мати місце такі форми тестових завдань [5]:

– відкрита форма — вільно конструйовані відповіді студентів;

– закрита форма — запропоновані 3–5 відповідей, з яких одна

або кілька є правильними.

Тести закритої форми розподіляються на кілька типів тестів, що

різняться за принципом побудови запитань і відповідей:

– множинний вибір — передбачає 3–5 відповідей на тестові за0

питання для перевірки вміння відтворити отримані знання;

– простий множинний вибір — передбачає відповіді «так», «част0

ково», «ні» і використовується як попередній контроль підготовки

до заняття або тестування;

– альтернативні тестові завдання — передбачає наявність трьох ва0

ріантів відповіді «так», «ні», «не знаю» при перевірці знань класифікацій.

Для об’єктивної діагностики тестів і знань необхідно конструю0

вати тести з урахуванням таких рекомендацій:

– запитання мають формулюватися стисло, чітко, просто, трак0

туватися однозначно і легко оцінюватись у балах;

– відповіді повинні мати свою індексацію, бути гранично стис0

лими й розміщуватись під запитальною частиною симетрично;

– у разі відкритої форми тесту відповіді можуть бути обмежені

кількістю слів;

– якщо у відповідях необхідно провести обчислення, вони ма0

ють бути не дуже складними;

– якщо відповідь потребує введення формули, то в запитання

включають вихідні дані з відомими або загальноприйнятими по0

значеннями;

– запропоновані відповіді на питання можуть мати елементи

підказки [2].

Розроблення тестових завдань має виконуватись викладачем з ура0

хуванням необхідності формування у студентів ЗУН відповідно до

програми дисципліни та кваліфікаційної характеристики випуск0

ника (бакалавра, магістра).

Тести на інтелект (IQ) — це частина психологічного тестування.

Подібне тестування може бути спрямовано на будь0який аспект

інтелектуальної або емоційної суті: на індивідуальність, світогляд,

розумові здібності або емоції.
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Тести оцінювання рівня ЗУН розробляються для оцінки ефек0

тивності самостійної роботи студента, вивчення, засвоєння й уміння

застосовувати знання на практиці.

Тести ЗУН, на відміну від тестів інтелекту, віддзеркалюють не

стільки вплив накопиченого досвіду і загальних здібностей на по0

ведінку та вирішення тих чи інших завдань, скільки на ефек0

тивність навчання, формування різних спеціальних умінь [5].

Зазначені форми тестових завдань за інтелектуальним напружен0

ням можуть бути різноманітними, тобто складені з відносно простих,

складних або змішаних тестів з урахуванням таких рекомендацій:

– у складному завданні тести повинні мати наскрізну нумерацію

арабськими цифрами;

– завдання має конструюватись із тестів різних типів, форм і мак0

симально охоплювати зміст лекцій, модуля (блока) дисципліни та ін.;

– завдання повинно враховувати збільшення обсягу та поліп0

шення якості знань студентів упродовж семестру і підвищувати

рівень пізнавально0розумової діяльності;

– до завдання бажано включати рисунки, що видаються студен0

там як роздатковий матеріал;

– тестові завдання мають бути різноманітними, оригінальними

за змістом, цікавими для студента і після аналізу відповідей суттєво

підвищити рівень знань з предмета.

Тести як відкритої, так і закритої форм широко застосовуються

для формування рівнів пізнання — репродуктивного, пошукового

або творчого.

Тести закритої форми найбільш різноманітні за принципами по0

будови завдань та їх оцінювання в балах.

Найбільш простий І0й тип тесту закритої форми, що конструюєть0

ся як альтернативне завдання. Відповідь формується за принципом

«так — ні», «правильно — неправильно». Їх можна віднести до

тестів загального контролю та тестів основного змісту навчальної

дисципліни. Для прикладу наведемо структурні схеми тестів з дис0

ципліни «Екологія» для бакалаврів.

ТЕСТИ ЗАГАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

(І тип)
1. У стратосфері відбувається процес самоочищення атмосфери

від газів техногенного походження.
а) так; б) ні; в) частково.
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2. У мікроекосистемах відбуваються невеличкі, тимчасові біоцено�
зи, що називаються синузіями. Вони перебувають в обмеженому прос�
торі.

а) так; б) ні; в) не знаю.

3. Основними джерелами забруднення атмосфери є забруднювачі
природного походження.

а) так; б) ні; в) частково.

Такий тип тесту при правильній відповіді оцінюється в один бал.

Більш складними для пошуку правильної відповіді є ІІ0й тип

тесту, який конструюється на основі завдання з вибором однієї пра0

вильної відповіді з 3–5 правдоподібних. Це тести основного змісту

курсу. Такі тести доцільно застосовувати при перевірюванні знань

на всіх етапах вивчення дисципліни. Наприклад:

4. Негативні наслідки осушення боліт такі:
а) зниження рівня ґрунтових вод;

б) збільшення кількості посушливих днів;

в) поява суховіїв;

г) вторинне засолення ґрунтів;

д) сильне підтоплення земель підземними водами;

е) обміління малих річок;

ж) пожежі на торфовищах.

Такий тип тесту доцільно використовувати для перевірки знань

і вмінь вільно орієнтуватися серед групи явищ, процесів або

наслідків. Тест оцінюється в один бал, оскільки правильною лише

одна відповідь.

При конструюванні більш складних типів тестів (ІІІ0й тип)

потрібно звернути увагу на виділені навчальні елементи та логічні

зв’язки поміж ними. Якщо тести конструюються в межах змістово0

го модуля або з дисципліни загалом, такий підхід забезпечує висо0

кий творчий освітньо0професійний рівень. Їх можна віднести до

ІІІ0го типу тесту. Наприклад:

5. Екологічні проблеми функціонування металургійного комплексу
можуть бути такими:

а) забруднення довкілля оксидами сірки;

б) забруднення довкілля важкими металами;

в) вилучення земель під тверді відходи;

г) вилучення земель під шламонагромаджувачі;

д) забруднення водойм;

е) забруднення фтором і фтористими сполуками.
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Тест оцінюється в три бали, оскільки правильних відповідей три

(а, б, г).

До цього типу тестів можна віднести тести, де всі запропоновані

відповіді можуть бути правильними. Тому перед студентами постає

завдання аналізу запропонованих відповідей, що вже саме по собі

потребує від студента необхідних знань, а також певних здібностей

для розв’язання поставленого завдання.

6. Правильним визначенням поняття «біосфера» є таке:
а) біосфера — це оболонка Землі;

б) біосфера — це зона існування живих організмів на Землі;

в) біосфера — різні угруповання рослинного і тваринного світу;

г) біосфера — це частина геосфери.

У даному тесті всі запропоновані відповіді є правильними. Його

можна оцінити в чотири бали, якщо виходити з умови, що за пра0

вильну відповідь ставиться 1 бал.

До ІV0го типу тестів слід віднести тести з множинними відповідя0

ми, зконструйовані за принципом класифікації або відповідності

частин. Цей тип тестів складніший за попередні, бо передбачає

значно більший обсяг знань студента і насамперед знання кла0

сифікаційних ознак. Для визначення правильних відповідей сту0

дент повинен мати знання деяких принципів класифікації та здатність

аналізувати. Просте вгадування відповідей не принесе бажаного

результату. Наприклад:

7. Знайдіть відповідність компонентів групи А (комплекси) компо�
нентам групи Б (галузі промисловості і народного господарства):

Група А:
а) паливно0енергетичний комплекс;

б) металургійний комплекс;

в) агропромисловий комплекс;

г) хіміко0лісовий комплекс;

д) будівельний комплекс;

Група Б:
1) транспортна галузь;

2) переробна галузь;

3) електроенергетика;

4) сільськогосподарська галузь;

5) меліорація;

6) нафтогазова промисловість;

7) хімічна промисловість;
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8) кольорова металургія;

9) чорна металургія;

10) тваринницькі комплекси;

11) хімічна промисловість;

12) лісовий комплекс.

Такий тест ускладнюється через те, що водночас потрібно зістав0

ляти або аналізувати кілька начебто непов’язаних поміж собою даних.

Відповідь записують у такому вигляді:

а — 1, 3, 6;

б — 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11;

в — 1, 4, 5, 10;

г — 1, 7, 12.

Такий тест можна оцінити у 8 балів, даючи за кожну правильну

відповідь 0,5 бала.

У конструюванні тестових завдань закритого типу можуть вико0

ристовуватися рисунки, різні технологічні схеми залежно від дис0

ципліни, що вивчається.

Тестові завдання відкритого типу передбачають вільні відповіді

студентів. Тести такого типу застосовують для виявлення знань

термінів, визначень, ситуацій та ін. Наприклад:

Дайте визначення:
8. Демографічна ситуація — це … 

9. Забруднення — це…

10. Земельні ресурси — це…

Такі тести також оцінюють в один бал.

Простими в конструюванні є тести, що мають в запитальній час0

тині слова «чому», «в яких умовах», «як», «яку», «в яких випадках»,

«що» або «хто» тощо.

Такий тип тесту спонукає розвиток аналітичного мислення сту0

дентів. У тести треба включати виведення окремих формул, що час0

то зустрічаються при вирішенні тих чи інших професійних задач.

11. Як забезпечена Україна водними ресурсами?
12. Які галузі народного господарства доцільно розміщувати у ре�

креаційних районах і чому?
13. Що таке водооборотні системи? Чому вони є одним із найваж�

ливіших напрямів економії водних ресурсів у промисловості?
Такі тести теж оцінюються в 1 бал.

Для засвоєння нових термінів і визначень, поширених в окремих

галузях виробництва чи таких, що перебувають у професійному
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використанні, можна конструювати тести відкритого або змішано0

го типу. Якщо відповідь складається з перерахувань показників,

явищ, факторів, елементів, вимог тощо, то найприйнятніша форма

тесту — відкрита.

Для розвитку творчого рівня пізнання потрібно використовувати

тести, у запитальній частині яких використовується словосполу0

чення типу «що буде, якщо», «які будуть Ваші дії у разі» та ін. За до0

помогою таких тестів можна діагностувати вміння студентів розв’я0

зувати проблемні ситуації, відтворювати чи вирішувати складні

й різноманітні професійні завдання, які можуть траплятися у про0

фесійній діяльності.

Підготовлені тести на модулі можна використовувати для фор0

мування тестів до заліку чи іспиту.

Розглянуті види контролю забезпечують ритмічність праці сту0

дентів і викладачів упродовж вивчення цієї чи іншої дисципліни,

підсилюють роль самостійної праці. Тестовий контроль дає змогу

виключити з навчального графіка традиційні іспити і використати

вивільнений час для вивчення дисципліни. Тестовий контроль

уможливлює використання проблемних і програмних лекцій для

підвищення значення самостійності роботи студентів та підвищен0

ня якості їх навчання.

Таким чином, запропонована система оцінювання знань студен0

тів дає змогу забезпечити максимальні можливості для диферен0

ціації навчально0виховного процесу та забезпечення індивідуаль0

ного підходу до кожного студента, а також упроваджувати сучасні

особистісно0зорієнтовані технології навчання та виховання.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ КОНФЛІКТІВ
У ВЗАЄМОДІЇ СТУДЕНТІВ

І ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Рассмотрены особенности и специфика педагогических конфлик�
тов при взаимодействии студентов и преподавателей высшей школы.
Предложены способы их разрешения.

The article reviews the specifics of pedagogical conflicts between students
and lecturers in higher educational institutions. The article also offers ways
of dealing with these conflicts.

Головною метою соціально0педагогічного процесу є виховання

(освіта, навчання) особистості з відповідними професійними та соціо0

культурними якостями. Головним замовником у цьому процесі висту0

пає суспільство, а виконавцем — уся система освіти та виховання.

Довічні проблеми педагогічного процесу — чого і як навчати — є гло0

бальними проблемами для всієї світової освітньої системи. Особливо

вони загострилися на початку нового тисячоліття. Наразі вся система

світової освіти переживає кризу, сутність якої полягає в тому, що сис0

тема освіти і виховання, яка складалася у ХVІІІ—ХХ ст., вже не здатна

ефективно виконувати функції соціалізації нових поколінь. Спос0

терігається відставання рівня суспільного інтелекту від нагальних пот0

реб постіндустріального суспільства. Одним із варіантів виходу із гло0

бальної кризи вчені вважають «створення принципово нової системи

освіти й виховання, перехід від інформаційного суспільства до гу0

манітарного освітнього простору» [4, с. 14].

Тож вважаємо за доцільне докладніше розглянути найхарактер0

ніші для вітчизняної системи освіти проблеми та причини виник0

нення різного роду конфліктів.
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На рівні взаємодії «суспільство — освіта» можна назвати такі

протиріччя:

1. Відсутність цілісної та послідовної концепції нової освітньої

політики (стратегії розвитку системи освіти). У процесі демократи0

зації вітчизняна освіта змогла звільнитися від нав’язаної їй у період

тоталітаризму ідеологічної установки на формування «комуністич0

ного» типу особистості.

Але разом з утопічними ідеями та цілями освіта втратила й ос0

новні ціннісні орієнтири. А незапитуваність суспільством людей із

високим рівнем інтелекту (вчених, викладачів, лікарів, інженерів та ін.)

призвела до девальвації ідей серйозної, фундаментальної освіти.

2. Недостатність фінансового та матеріально0технічного забез0

печення системи освіти. Ця проблема має об’єктивне підґрунтя,

яке пов’язано з тим, що економіка України перебуває в занепаді і не

може спрямувати необхідні ресурси на потреби освіти й науки.

Мізерність коштів, які виділяються, спричинює такі негативні на0

слідки, як соціально0трудові конфлікти. Помітне також невдово0

лення науково0педагогічних працівників винагородою за свою працю.

Поза того, існує інша група конфліктів у взаємодії «ВНЗ — су0

спільство», «ректорат — вузівський колектив», «викладач — викла0

дач», «студент — студент». Взаємодія за лінією «викладач — студент»

є однією з основних у соціально0педагогічному процесі. Саме тут

відбувається безпосереднє передання всієї багатоманітності знань,

інформації, установок, ціннісних орієнтацій, які акумульовані сис0

темою вищої освіти [1, с. 72].

Специфіка педагогічних конфліктів між викладачем і студен0

том, на нашу думку, полягає в тому, що студент є самостійним

суб’єктом педагогічного процесу, виступає, по суті, замовником типу

освіти і здатен свідомо оцінювати «товар», який йому пропонується.

У взаємодії студентів і викладачів найхарактернішими є такі

причини конфліктів: розбіжності в ціннісних орієнтаціях, нетак0

товність у процесі спілкування, розбіжності у взаємних очікуваннях,

рівень професіоналізму викладачів і рівень успішності студентів.

Форми спілкування викладачів і студентів багато в чому залежать

від соціокультурних та індивідуально0психологічних якостей

суб’єктів взаємодії, а також від усталених у колективі ВНЗ тра0

дицій, норм і правил спілкування. Розбіжності у взаємних очіку0

ваннях викладачів і студентів охоплюють широке коло проблем: від

ціннісних орієнтацій до якості знань, які надаються викладачами,

та ефективності їхнього засвоєння студентами.
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Значна кількість конфліктів у ланцюжку «студент — викладач»

виникає через низький професійний рівень викладачів, особливо

ігнорування, а іноді й просто незнання основних педагогічних за0

конів. Ще К. Д. Ушинський писав: «Я бачу в педагогіці не науку,

а мистецтво, але переконаний, що в теорії цього мистецтва є дуже

багато такого, що необхідно знати людям, які беруться за практику

виховання та навчання» [2].

Не викликає сумніву, що сьогодні далеко не всі науково0педа0

гогічні працівники вищої школи оволоділи цим мистецтвом. Щодня

тисячі викладачів ВНЗ переступають поріг студентських аудиторій,

не зовсім чітко уявляючи собі педагогічне завдання (окрім, звичай0

но, «сухого» викладання навчального матеріалу). І тут знову спада0

ють на думку слова К. Д. Ушинського: «Що сказали б ви про архі0

тектора, який, закладаючи нову будівлю, не зумів би вам відповісти

на запитання, що він хоче будувати — храм.., просто будинок,

в якому жилося б затишно, красиві, але непотрібні урочисті ворота,

якими милувалися б подорожні? Те саме повинні ви сказати і про

вихователя, який не зуміє чітко й точно визначити вам мету своєї

виховної діяльності» [3].

Як засвідчує особистий досвід, низьку ефективність навчально0

го процесу і конфліктність у спілкуванні викладачі, своєю чергою,

пояснюють такими причинами:

– споживацьке ставлення студентів до навчання, лінощі, неба0

жання вчитися;

– слабка базова підготовка, відсутність у студентів самостійного

мислення, низький рівень загальної освіченості й культури;

– відсутність інтересу до навчання та до майбутньої професії;

– завищена самооцінка з боку студентів.

Отже, наявність конфліктологічної культури у системі вищої

освіти потребує переосмислення та корекції сприйняття й оцінки

конфлікту, його ролі і значення у соціально0педагогічному процесі

з боку викладачів і студентів вищих навчальних закладів. Мудрі

говорять, що «із двох людей, які сперечаються, винний той, хто

розумніше» [5, с. 89]. Ініціатива в урегулюванні конфлікту має на0

лежати педагогу — як професійно більш підготовленому. Якщо

конфлікт не вдається вчасно врегулювати, у нього можуть бути

втягнуті нові учасники, наприклад, адміністрація навчального зак0

ладу, яка візьме на себе функцію або арбітра, або захисника однієї

зі сторін, і тоді кількість можливих варіантів розвитку конфлікту
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значно збільшиться, а сам конфлікт розшириться. За будь0якого

варіанта розвитку конфлікту завдання педагога полягає в тому, щоб

перетворити протидію сторін у взаємодію, деструктивний конфлікт —

у конструктивний. 

Для цього потрібно здійснити кілька послідовних операцій.

По0перше, домогтися адекватного сприйняття одне одного, адже

конфліктуюча людина неприязно налаштована до опонента. Конт0

ролюючи свої емоції, педагогу необхідно зменшити емоційне на0

пруження у відносинах зі студентом, колегою і обов’язково перейти

до врівноваженого діалогу. Під час діалогу бажано додержувати

таких правил:
– виявляти тактовність, коректність стосовно опонента, вести

бесіду за стилем «рівний — рівному»;
– не переривати мову опонента без необхідності, спочатку слу0

хати, а потім говорити;
– не нав’язувати своєї точки зору, шукати істину разом;
– обстоюючи свої позиції, не бути категоричним, вміти сумніва0

тись у самому собі;
– у своїх доказах спиратися на факти, а не на чутки та чужу думку;
– намагатися правильно ставити запитання, що є основним клю0

чем у пошуках істини;
– не давати готових рецептів розв’язання проблеми, намагатися

так будувати логіку розмірковувань, щоб опонент сам знаходив
потрібне рішення.

Важливе значення має особистість викладача0педагога. Не буде

перебільшенням стверджувати, що від його якостей як особистості

залежить усе. Педагог виховує студента постійно, навіть і тоді, коли

він нічого не говорить і не робить. Адже студенти завжди пильно

стежать за поведінкою педагога, виразом його обличчя, його ре0

акцією на їхню власну поведінку. Мабуть, це аксіома, що педагог

може виховувати лише таку людину, як він сам, тобто виховувати на

особистому прикладі.

У нашій роботі зі студентами порушені проблеми виникають

постійно — і під час занять, і на перервах, і у процесі підготовки та

проведення виховних заходів у навчальних групах тощо. Кожного

року життя ставить нові питання, не схожі на інші подібні, як не

схожі й особистості, що пов’язані з ними. 

Педагог тут не може обмежитися суто прагматичним підходом,

завжди треба мати на увазі ширший світоглядний аспект, а це і є ви0

ховання у справжньому, найширшому розумінні.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ
ТА МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ

ІНТЕГРОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА

Излагаются особенности, основные положения, коррекции откло�
нений физического развития у детей и молодежи с особыми потреб�
ностями в условиях интегрированного обучения.

The materials are about the main regulations peculiarities and correction
deviation of physical development in children and youth with special needs in
intergraded study conditions.

Наш час вимагає відродження духовності українського народу,

яке неможливе без здоров’я молодого покоління та нового підходу

до фізичного розвитку дітей та молоді, оскільки він є складовою

частиною фізичної культури, а відтак — загальної культури нації.

Основним джерелом збереження здоров’я є сама людина, оскільки

стан здоров’я на 60% формується способом життя і лише на 40%

визначається умовами життєдіяльності, факторами спадковості та

втручанням медицини (Л. В. Шапкова, 2003; В. В. Іваночко, 2004;

Є.А. Яних, В.А. Захаркіна, 2006).
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В Україні, за даними Міністерства здоров’я, на початок 2007 р.

налічувалося близько 2 млн 375 934 людини з особливими потреба0

ми, з них дітей до 18 років — 134 013, що становить понад 5,6% за0

гальної кількості. Порівняно з 2006 р. кількість дітей і молоді (до 18

років) з особливими потребами в Україні збільшилася на 7 709 осіб.

Різко зросла захворюваність, зокрема: на гіпертонію — втричі, сте0

нокардію — у 2,4 рази, інфаркт міокарда — на 30%. Майже 90%

дітей, учнів і студентів мають відхилення у здоров’ї, понад 50% —

незадовільну фізичну підготовку. Ці відомості не породжують оп0

тимізм і свідчать про те, що в державі спостерігається тенденція до

зростання чисельності людей з особливими потребами (К. С. Сош0

нєва, В. П. Мурза, В. І. Ільницький, Є. А. Ясінський, 2005).

За останні 35 років проведено багато досліджень, які свідчать

про те, що до розвитку серцево0судинних захворювань, зокрема

ішемічної хвороби серця, призводить малорухомий спосіб життя —

гіподинамія, а також гіперхолестеринемія, значні емоційні наван0

таження, куріння, надлишкова маса тіла. Усе це спричинює зниження

активної життєдіяльності людини, скорочення тривалості її життя

та, врешті, викликає занепокоєння й стурбованість за майбутнє

нації (Г. А. Апанасенко, 1999; В. І. Ільницький, Є. А. Ясінський,

2004; В. П. Мурза, 2005; К. С. Сошнєва, 2005; Ю. В. Стецура, 2006).

Здоров’я дітей та молоді залежить від багатьох факторів. Більшість

із них пов’язана зі способом життя: режимом дня та відпочинку,

з харчуванням, потребою у створенні відповідних умов для нор0

мального фізичного та психічного розвитку, погіршенням екології,

зростанням кількості захворювань, зловживанням наркотичними

засобами, зниженням рухової активності; негативний вплив також

мають генетичні й аліментарні чинники. У процесі індивідуального

розвитку організм дитини повсякчасно змінюється, і в різні

періоди життя йому властиві відповідні анатомо0фізіологічні особ0

ливості, що в сукупності позначається на реактивних властивостях

та опірності організму. З огляду на це, діти різних вікових груп

мають специфічні особливості, які характеризують певний етап

їхнього розвитку.

Період внутрішньоутробного розвитку ембріона залежить від ха0

рактеру харчування, способу життя та стану здоров’я матері, оскіль0

ки гострі чи хронічні інфекції, інтоксикації, професійні шкідли0

вості позначаються на стан здоров’я плода.
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Тривалість періоду новонародженості (28 днів життя) залежить

від зрілості новонародженого. У цей період у дитини виявляють

вроджені вади розвитку окремих систем і органів, наслідки полого0

вої травми, внутрішньоутробної асфіксії, крововиливи в мозок, па0

рези та паралічі, гемолітичну хворобу новонароджених, токсоплаз0

моз, вірусні захворювання.

Для немовлят періоду грудного віку (1–12 міс.) характерні швид0

кі темпи росту, збільшення маси тіла, інтенсивний обмін речовин,

а також спостерігаються захворювання шлунково0кишкового трак0

ту, рахіт, спазмофілія, діатези, хронічні розлади травлення, хвороби

органів дихання, ураження центральної нервової системи.

Переддошкільний вік (1–3 роки) характеризується вдосконален0

ням травної системи, рухових навичок, мови та психіки. Дитина

рухлива, допитлива, активно знайомиться з оточуючим середови0

щем. Основною формою розвитку є гра. У дошкільному віці (4–7

років) організм дитини вдосконалюється, розвивається, міцніють її

м’язи, триває розвиток скелета, дитина переходить на режим харчу0

вання дорослого. Процес росту в цьому періоді, порівняно з попе0

реднім періодом, сповільнюється.

У дітей молодшого шкільного віку (7–12 років) більшість сис0

тем та органів продовжують удосконалюватися та досягають повно0

го функціонального розвитку, вдосконалюється імунна система,

зростає маса м’язів, розвивається швидкість, сила, спритність, ви0

тривалість. Завершується розвиток скелета.

У період старшого шкільного віку (12–18 років) — розвиваються

вторинні статеві ознаки; пропорції, форми тіла набувають ознак

дорослої людини, відбувається інтенсивний психологічний розви0

ток, формуються характер та індивідуальність дитини. У патології

дітей у періоди статевого дозрівання здебільшого спостерігаються

психоневрози, функціональні розлади серцевої діяльності та веге0

тативної нервової системи, дисфункції ендокринних і статевих за0

лоз, хронічні хвороби травного тракту.

Створенням сприятливих умов розвитку з одночасним зміцнен0

ням організму заняттями спортом, загартовуванням можна повністю

запобігти виникненню патологічних станів і забезпечити гармоній0

ний розвиток підлітків. Вікові особливості дитячого організму

зумовлюють і вікову реакцію організму на захворювання. Так, один

і той самий збудник викликає різні форми хвороби, різний їх
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перебіг і, нерідко, різний наслідок у дітей різних вікових періодів і за

різних умов оточуючого середовища (Р. О. Сабадишин, В. І. Баб’як,

О. В. Баб’як, В. М. Кірічек, Р. А. Бондар та ін.).

Фізичний розвиток людини — це процес, на який має вплив

соціальне управління. Фізичний розвиток може бути всебічним

і гармонійним, середнім, слабовираженим, недостатнім і поганим.

Оскільки фізичний розвиток — це процес, яким можна керувати,

його можна спрямовувати в певному напрямку (покращення рухо0

вих якостей, вдосконалення форми тіла, підвищення функціональ0

ного рівня окремих систем та органів тощо).

Як вважають деякі фахівці, фізичний розвиток протягом життя

істотно змінюється: до 30–35 років він розвивається, із 40–45 років —

знижується. Однак при правильному способі життя, відповідному

тренуванні рамки цих періодів можна значно розширити. До кри0

теріїв фізичного розвитку належить і будова тіла. Вона визначаєть0

ся розмірами, формою, пропорціями й особливостями розміщення

окремих частин тіла. Особливості фізичного розвитку і будови тіла

значною мірою визначають його конституцію. Під конституцією

людини розуміють ті особливості її складу, які тісно пов’язані

з біохімічними процесами життєдіяльності організму. Саме ці про0

цеси метаболізму впливають на будову тіла, зумовлюючи різний

ступінь розвитку жирових відкладень, скелета, м’язів, а через них —

форму грудної клітки, черевної порожнини, спини, ніг, рук, голови.

Наразі у світі існує понад 100 різних визначень конституції людини.

Однак найбільшого поширення дістали визначення антрополога

В. В. Бунака й академіка М. В. Чорноруцького. За даними В. В. Бу0

нака, людей за конституцією можна розподілити на три типи: груд0

ний, черевний і м’язовий. В основу своєї класифікації В. В. Бунак

поклав ступінь жировідкладення, розвиток м’язів, форму грудної

клітки та спини (В. І. Ільницький, Є. А. Ясінський, 2004).

За допомогою спеціально організованих заходів із використан0

ням методів фізичної реабілітації, режиму навчання та відпочинку,

раціонального харчування та інших чинників можна в широкому

діапазоні змінювати показники здоров’я людини, спрямовано

вдосконалювати регуляторні функції нервової системи, збільшувати

можливості функцій всіх систем та органів, розширювати адапта0

ційні можливості організму до несприятливих умов навколишнього

середовища.
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Навчальний процес у навчальних закладах — це важка й напру0

жена розумова праця, що перебігає в умовах дефіциту часу на фоні

зниження рухової активності. 

Протягом багатьох років державна підтримка молоді з вадами

розвитку зводилася до певного матеріального забезпечення (пен0

сійні виплати), надання медичних послуг (діагностика, лікування)

та початкової освіти (навчання у спеціалізованих навчальних зак0

ладах). Поряд із цим більшість людей з особливими потребами,

маючи обмеження в пересуванні, були ізольовані від навколишньо0

го світу.

На жаль, ситуація сьогодні не змінилася. У сучасних умовах еко0

номічної нестабільності, кризового стану гуманітарної сфери люди

з особливими потребами виявились однією з найбільш незахище0

них верств населення. 

Міжнародна і сучасна практика свідчить, що на зміну ізольова0

ному вихованню дітей і молоді має прийти інтегроване навчання та

виховання. У сучасній літературі поки що немає однозначного за0

гальноприйнятого підходу до терміна «інтегроване середовище»,

проте у перекладі з латини це означає об’єднання в єдине ціле різ0

них груп, уніфікація різних норм і цінностей.

Тому головне завдання — це подолання відчуття ізольованості

від суспільства, обмежених можливостей спілкування, дозвілля,

навчання, пошуку цінностей у житті. 

Реабілітаційні заходи стосовно дітей і молоді з особливими потре0

бами мають розширюватись через розвиток соціально0психологіч0

ної та фізичної реабілітації.

Аналіз сучасної літератури довів, що наразі відсутня достатня

теоретична база та дієвий досвід розв’язання означеної проблеми.

Існують лише окремі дослідження, що містять аналіз загальних

підходів до реабілітації дітей та молоді з особливими потребами

(Л. Грачов, І. Іванова, О. Лебединська, Н. Морова, Л. Тюптя, Т. Єго0

рова); вивчення специфіки процесу навчання студентів з особли0

вими потребами (В. Засенко, К. Кольченко, П. Таланчук, А. Шев0

цова та ін). 

У сучасній літературі наведені приклади проблем фізичного роз0

витку практично здорових дітей, а люди з особливими потребами

майже не були предметом вивчення, відсутні також рекомендації

стосовно цієї проблеми.
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Більшість із таких досліджень мають один істотний недолік: їх

об’єктом здебільшого є діти з особливими потребами, які перебу0

вають в установах інтернатного типу. За цих обставин майже не

висвітлені особливості фізичного розвитку дітей та молоді з особ0

ливими потребами в умовах інтегрованого середовища. 

Таким чином, не існує достатньої інформації щодо особливос0

тей фізичного розвитку дітей і молоді з особливими потребами, не

вивчено питання корекції відхилень фізичного розвитку в людей

з обмеженими можливостями. Всі ці проблеми зумовили вибір да0

ної актуальної теми для дослідження.
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБЛЕННЯ
АДАПТОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ
(З ДОСВІДУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ФІЗИКИ)

В статье представлена разработанная автором система подачи
учебной информации студентам с нарушениями слуха. Предложенная
методика учитывает специфические затруднения, возникающие
у данной категории студентов при восприятии и воспроизведении сло�
весной информации, и, таким образом, обеспечивает реализацию
и развивающей, и коррекционной функций обучения. 

In this paper, summarized is the developed by the author system for
delivering the educational information to students with audition deficiencies.
The offered method takes into account the specific difficulties arising before
this student category when receiving and reproducing the word information,
and thus, provides realization of both developing and correctional functions
of education.

Освіта молоді з обмеженими фізичними можливостями набуває

нині особливої актуальності, адже кількість інвалідів як в усьому

світі, так і в Україні має стійку тенденцію до збільшення. На це вка0

зується, зокрема, в «Національній програмі професійної реабі0

літації та зайнятості осіб з обмеженим фізичними можливостями на

2001–2005 роки», затвердженій Указом Президента України в 2001

році, і в державній доповіді «Про становище інвалідів в Україні та

основи державної політики щодо вирішення проблем громадян

з особливими потребами», підготовленій на виконання доручення

Президента України і схваленої Кабміном України 2002 р. Оскільки

найближчим часом змінити цю ситуацію неможливо, її треба роз0

глядати як постійно діючий фактор, що потребує розв’язання від0

повідних соціальних завдань і, зокрема, створення такої системи

освіти, яка забезпечить працездатним інвалідам загальноосвітню

і професійну підготовку відповідно до їхніх можливостей.

Згідно із законодавством, кожному громадянину України гаранто0

вано право на вільне обрання професії та право на працю за набутим
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фахом. Нині в Україні групове навчання молоді з порушеннями слуху

здійснюють близько 30 навчальних закладів різних рівнів і профілів.

Це дає інвалідам по слуху можливість обрати професію за своїми

нахилами та здібностями, розвинути особистісний творчий потен0

ціал. Разом з тим не можна не визнавати того факту, що інвалідам

завжди важко було конкурувати зі здоровими; особливо ця пробле0

ма загострилася в умовах ринкової економіки. Тому під час вступу

до навчального закладу, навчання, працевлаштування і адаптації на

робочому місці для інвалідів дуже важливою є підтримка держави,

яка виражається у створенні певної правової основи професійної

реабілітації означеної категорії громадян. Зокрема, згідно із Зако0

нами України «Про освіту» (1991), «Про професійно0технічну

освіту» (1998), «Про вищу освіту» (2002), держава гарантує

інвалідам загальну і професійну освіту на рівні, що відповідає

їхнім здібностям і можливостям. Стосовно дітей це положення

реалізується наявністю спеціальних шкіл різних типів, зокрема шкіл

для глухих дітей і шкіл для дітей зі зниженим слухом. Стосовно

ж учнів професійно0технічних і студентів вищих навчальних закладів

означене положення ніяк не конкретизується, а тому керівники

і викладачі закладів, де навчаються інваліди, зокрема по слуху, виму0

шені самі шукати оптимальні методи роботи з такою специфічною

аудиторією. Певні рекомендації щодо розв’язання цієї проблеми

дають дослідження [1–7; 9]. На підставі узагальнення вітчизняного

і зарубіжного досвіду групою науковців Відкритого міжнародного

університету розвитку людини «Україна» (м. Київ) було розроблено

модель підтримки студентів з інвалідністю в процесі навчання, яка

включає технічний, педагогічний, психологічний, медико0реабі0

літаційний, соціальний і спортивний супровід, а також професійну

адаптацію та реабілітацію [8]. Зокрема, педагогічний супровід має

на меті оптимізацію викладання навчального матеріалу студентам

з інвалідністю в максимально доступній для них формі, впрова0

дження сучасних технологій навчання, забезпечення студентів на0

вчально0методичними матеріалами. Утім, методики викладання

різних предметів в інтегрованому освітньому середовищі потребу0

ють уточнення й удосконалення.

Мета цієї статті — висвітлення розробленої автором системи по0

дання лекційного матеріалу студентам із порушенням слуху.

Ми обрали таку послідовність ознайомлення студентів з новим

матеріалом: вступна бесіда; виклад лекції за допомогою сурдопе0
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рекладача; роз’яснення особливостей роботи з конспектом лекції;

самостійна робота студентів з конспектом лекції.

На вступній бесіді викладач роз’яснює студентам сутність і мету

кожного з етапів опанування навчальним матеріалом; дає рекомен0

дації щодо виконання завдань; звертає увагу студентів на утруднен0

ня, які можуть у них виникнути.

Під час лекції студенти за допомогою сурдоперекладача намага0

ються зрозуміти сутність того, про що говорить викладач. Час, ко0

ли викладач щось диктує студентам, які чують, сурдоперекладач

використовує для того, аби допомогти своїм студентам встановити

відповідність слів і жестів, які позначають наукові поняття. Нові

слова студенти з порушеннями слуху записують у словник, а від0

повідні жести намагаються запам’ятати. 

Така форма роботи сприяє не лише формуванню знань з певно0

го предмета, а й розв’язанню проблеми білінгвізму, яка полягає

в тому, що усну й письмову інформацію студенти з порушеннями

слуху сприймають у різній формі — жестовій і словесній відповідно.

Втім, рівень володіння і словесною, і жестовою мовами в більшості

студентів є недостатнім. Слід зазначити, що нині існують словесно0

жестові словники, в яких зібрані найуживаніші у повсякденному

житті слова і відповідні жести; аналогічних словників наукових по0

нять з різних галузей знань не створювалось ніколи.

Після лекції студенти одержують розроблений викладачем кон0

спект і завдання до нього. Оскільки характер і складність завдань

щоразу змінюються, пояснення до роботи з конспектом потрібно

давати студентам кожного разу.

При розробленні конспектів лекцій нами було враховано вияв0

лені О. Гозовою причини труднощів, які виникають у глухих при

розумінні словесної інформації: складність викладу словесного

матеріалу (наявність значної кількості невідомих слів, складносурядних

і складнопідрядних речень тощо); недостатня кількість ілюстрацій;

нераціональна структура взаємного розташування ілюстрацій та

відповідного їм тексту (ілюстрації подаються або значно раніше,

або значно пізніше посилання на них) [2, с. 26–27, 31–33]. 

У системі подання лекційного матеріалу ми виокремили шість

етапів. Перші п’ять із них включають по 2–3 лекції, шостий етап —

усі наступні лекції до кінця курсу. При розробленні завдань до кожної

лекції ми мали на меті як загальний розвиток студентів, так і корекцію

мовленнєвого недорозвинення, спричиненого порушенням слуху. 
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Потрібно зазначити, що вроджені або набуті в ранньому віці по0

рушення слуху позбавляють дитину можливості самостійно ово0

лодівати словесним мовленням — такі діти вчаться розуміти мову

слів лише у процесі спеціально організованого навчання, яке

здійснюється у школах для глухих дітей і дітей зі зниженим слухом.

Разом з тим відставання випускників цих шкіл у розвитку мовлен0

ня, мислення, сприймання та інших психічних процесів від од0

нолітків, що мають нормальний слух, повністю не долається.

Відтак корекційну спрямованість повинні мати всі ланки навчання

означеної категорії осіб.

Розглянемо етапи подання лекційного матеріалу докладніше.

І. З метою ознайомлення студентів з різними способами подан0

ня інформації конспект лекції на цьому й наступному етапах даєть0

ся у двох варіантах — у вигляді суцільного тексту та у вигляді струк0

турованого тексту з використанням схем і таблиць.

Текст лекції поділяється викладачем на пронумеровані відпо0

відно до плану частини, завдання наводяться до кожної частини

окремо. Характер завдань на цьому етапі — репродуктивний; їх ме0

та — навчити студентів орієнтуватись у тексті лекції. Види завдань

є такими: 

– відповісти на питання, відповідь на які міститься в тексті в яв0

ному вигляді; 

– закінчити твердження, обравши один із кількох запропонова0

них варіантів; 

– закінчити твердження самостійно, спираючись на текст.

ІІ. На цьому й усіх наступних етапах до лекції надається план,

але тепер її текст на частини не поділяється — студенти мають зро0

бити це самостійно. Завдання надаються наприкінці лекції. До тих

видів завдань, що надавалися студентам раніше, додаються такі: 

– виправити помилки в поданих твердженнях і рисунках; 

– знайти матеріал даної лекції в підручнику (на цьому етапі для

допомоги студентам надаються вказівки, на які параграфи підруч0

ника треба звернути увагу). 

Також обов’язково повинні бути завдання, що встановлюють

зв’язок нового матеріалу з тим, що вивчався раніше.

ІІІ. На цьому й наступному етапах викладач структурує лек0

ційний матеріал частково — схеми і таблиці містять прогалини, які

студенти мають заповнити самостійно. Виникають нові види

завдань: 
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– самостійно знайти матеріал лекції у підручнику; 

– серед поданих тверджень, рисунків і графіків знайти ті, в яких

є помилки, і виправити їх.

IV. На цьому етапі подаються завдання пошукового характеру:

студентам пропонується відповісти на питання, відповідь на які не

міститься в тексті в явному вигляді.

V. На даному етапі студенти структурують текст лекції за допо0

могою навідних питань, а також виконують завдання, аналогічні

тим, що подавалися на попередніх етапах.

VI. На цьому етапі студенти самостійно структурують текст

лекції, виконують до неї завдання. Питома вага завдань пошуково0

го характеру має дедалі зростати.

Спираючись на наш досвід роботи, можна зробити висновки, що

викладення лекційного матеріалу у запропонованій формі є до0

ступним для студентів із порушеннями слуху. Посильність вимог і зав0

дань сприяє підвищенню інтересу до предмета, стимулює бажання

студентів перевірити себе, а відтак — забезпечує реалізацію розви0

вальної та корекційної функцій навчання. Запропонована методика

сприяє формуванню у студентів уміння виокремлювати з навчаль0

ного тексту найголовніше, встановлювати причинно0наслідкові

зв’язки, що в майбутньому полегшить роботу з фаховою науковою

літературою.

Треба зауважити, що подальшої розробки потребують: система

різнорівневих завдань до кожної лекції; методика проведення

практичних і лабораторних робіт у групах, де є студенти з порушен0

нями слуху; методика раціональної організації самостійної роботи

студентів із порушеннями слуху.
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НАУКОВА ОСНОВА ТЕХНОЛОГІЇ
ТЕСТУВАННЯ — ОДНА З УМОВ ЕФЕКТИВНОСТІ

ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

Предложен алгоритм оценки качества педагогических тестов
с использованием математико�статистических методов.

The quality estimation algorithm of pedagogical tests with the use of
mathematic�statistical methods is proposed.
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Одним із видів оцінювання знань студентів є тести. Педагогічні

тести, призначені для контролю знань з одного предмета або дис0

ципліни, дістали назву гомогенних, на відміну від гетерогенних, які

використовуються для оцінювання міждисциплінарних знань.

Сьогодні тести цікаві тим, що «представляют собой особую со0

вокупность заданий, которые позволяют дать объективную, сопо0

ставимую и даже количественную оценку качества подготовки

обучаемого в заданной образовательной области» [1, с. 5]. А це, від0

повідно, веде до розроблення тестів, які відповідають певним нау0

ково обґрунтованим критеріям якості та звернення в цьому зв’язку

до питань математико0статистичної обробки емпіричних даних

тестування. При цьому треба зазначити, що відповідність теста

вказаним критеріям ще не означає виконання принципа ефектив0

ності, «поскольку научность является необходимым, но не доста0

точным условием эффективности педагогического контроля» [1, с. 29].

Окрім наукової основи, принципу ефективності передбачає вибір

певної методики, яка включає низку вимог, що забезпечують пов0

ноцінну реалізацію контролю.

У даній статті представлені результати математико0статистичної

обробки емпіричних даних, одержаних при тестуванні студентів

першого курсу спеціальності «Психологія» за розділом інформатики

«Основи роботи на персональному комп’ютері». Дев’ять запропо0

нованих кроків нескладних статистичних розрахунків дають змогу

провести апробацію якості теста навіть тим, хто не має спеціальної

математичної підготовки. Вибірка респондентів становить 30 еле0

ментів, а кількості завдань — 20.

1>й крок. Формується матриця, в якій відповіді респондентів

оцінені дихотомічно, тобто правильна відповідь представлена оди0

ницею, неправильна — нулем. Таким чином, результат виконання

і0м респондентом j0го завдання тесту можна записати у вигляді

Сформовану матрицю ілюструє таблиця, що подана як додаток.

2>й крок. Із матриці тестових результатів видаляються рядки та

стовпчики, які складаються лише з нулів або тільки з одиниць.

У нашому випадку це рядки 17 та 23.

3>й крок. Підраховуються індивідуальні бали респондентів і кіль0

кість правильних відповідей. Індивідуальні бали респондентів
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Хі(і = 1, 2 ... 28). Число правильних відповідей Yj(j = 1, 2 … 20). Одер0

жані дані відображені у табл. 1.

Таблиця 1

Номер

респондента i

Індивідуальний

бал (множина Хi)
Номер завдання j

Число вірних

відповідей

(множина Rj)

1 19 1 25

2 18 2 26

3 17 3 24

4 18 4 22

5 15 5 20

6 15 6 20

7 18 7 21

8 17 8 23

9 15 9 18

10 14 10 23

11 11 11 25

12 15 12 13

13 15 13 15

14 12 14 24

15 16 15 25

16 11 16 26

17 11 17 24

18 13 18 21

19 15 19 4

20 13 20 20

21 13

22 18

23 14

24 15

25 16

26 18

27 11

28 16
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4>й крок. Здійснюється впорядкування матриці результатів тес0

тування. Елементи множини Rj розміщуються у міру зменшення,

множини Хі — у міру збільшення.

5>й крок. Виконується графічна інтерпретація емпіричних даних

у вигляді гістограми розподілу індивідуальних балів.

6>й крок. Визначається середнє арифметичне індивідуальних

балів респондентів, яке в даному випадку приблизно дорівнює 15,

тобто:

7>й крок. Розраховується дисперсія значень індивідуальних балів,

яка відображає міру неоднорідності результатів тестування і до0

рівнює приблизно 6:

Ця характеристика дає картину розкиду емпіричних даних нав0

коло середнього арифметичного значення балів розподілу.

Характеризує міру мінливості розподілу також стандартне відхи0

лення, яке для прикладу, що розглядається, дорівнює 2,43, тобто:

Значення дисперсії є оцінкою якості тесту. Низька дисперсія

свідчить про слабку диференціацію респондентів за рівнем підго0

товки. Висока дисперсія веде до суттєвої відмінності розподілу від

планованої теоретичної нормальної кривої [1, с. 238]. Встановити

вид нормальної кривої — доволі трудомісткий процес. Можна керу0

ватися тим, що в будь0якому нормальному розподілі приблизно

68% площини під кривою лежить у межах Sx, яке відкладається  

ліворуч і праворуч від середнього значення, 95% — у межах 2Sx

і 99,7% — у межах 3Sx. Якщо нормального розподілу немає,

є підстави не довіряти отриманим результатам тестування. У про0

фесійно розроблених тестах типовим є результат, коли приблиз0

но 70% респондентів виконують правильно до 70% завдань тесту

[1, с. 241].

X ±
X ±

±X

x xS S ≈2
= 2,43.
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N
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∑
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X
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= 15.
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8>й крок. Оцінюється асиметрія розподілу балів за формулою:

Асиметрія є позитивною, якщо основна частина значень інди0

відуальних балів лежить праворуч від середнього значення, що

характерне для легких завдань тесту. Від’ємне значення асиметрії

свідчить про наявність у тесті значної кількості складних завдань.

Добре збалансованому за складністю тесту властивий нормальний

розподіл балів з нульовою асиметрією.

9>й крок. Оцінюється валідність окремих завдань тесту. З цією

метою розраховується коефіцієнт, який дістав назву точково0бісе0

ріальний. Він набуває значень у межах [+1; –1] і обчислюється за

формулою [1, 253]:

де — середнє значення індивідуальних балів респондентів, які

виконали j0те завдання тесту;

— середнє значення індивідуальних балів респондентів,

які виконали неправильно j0те завдання тесту;
Sx — стандартне відхилення множини значень індивідуальних

балів;
(N1)j — число респондентів, які виконали правильно j0те завдан0

ня тесту;
(N0)j — число респондентів, які виконали неправильно j0те зав0

дання тесту.
Розраховані значення коефіцієнта rpbis наведені в табл. 2.

Таблиця 2

( )j
X 0

( )j
X1

x

X
S

j j j

pbis j

X N N
r

N N

1 0 1 0( ) – ( ) ( ) ( )
( ) = ,

( –1)

–≈
∑
N

i
i

x

X – X

S N

3

=1

3

( )

= –0,18 0,2.

Номер j0го

завдання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(rpbis)j 0,2 0,3 0,3 0,2 0,5 0,7 0,3 0,4 0,5 0,3

Номер j0го

завдання
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(rpbis)j 0,5 0,1 0,1 0,6 0,1 0,5 0,1 0,5 –0,3 0,3
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Оскільки тестування проводилось з метою дифференціації сту0

дентів за рівнем підготовки, валідні завдання повинні відокремлю0

вати добре підготовлених від погано підготовлених. Відповідно

значенням низькою є валідність завдань 1, 4, 12, 15, 17 та 19. Вони

не задовольняють вимоги поставленої мети створення тесту. Ці зав0

дання треба визнати невдалими і для поліпшення тесту їх доцільно

видалити або переробити.

Література

Челышкова М. Б. Теория и практика конструирования педагогических

тестов: Учебное пособие.— М.: Логос, 2002.— 432 с.

Ключові слова: гомогенний і гетерогенний тести, дихотомічна оцінка,

валідність тестових завдань.

Key words: gomogen and geterogen tests, dichotomy estimation, validity of

test tasks.

Г. П. Бахтіна,
кандидат фізико�математичних наук, доцент

О. С. Ксьонс,
бакалавр соціології

ВИКОРИСТАННЯ МЕХІНІЗМІВ ЗМІ
У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ

(ПРОЕКТ «ПОБАЧИТИ СЕРЦЕМ»)

Обосновывается целесообразность осуществления проекта по соз�
данию молодежной студенческой междисциплинарной студии на од�
ном из каналов украинского телевидения. Задачей студии является
информационно�просветительско�учебная деятельность по решению
социальных проблем инвалидов в Украине.

Expediency of the project on creation of youth student multidisciplinary
studio at one of the Ukrainian television channels is established. The objec�
tive of the studio is informationally enlightening educative activity directed to
the solution of social problems of physically disabled people in Ukraine.
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У вересні 2000 р. на найбільшому за всю історію людства форумі

Голів 189 держав світу — Саміті тисячоліття Організації Об’єднаних

Націй — була прийнята Декларація тисячоліття ООН. У Декларації

сформульовано вісім цілей у царині розвитку людства [1], а саме: 

– ліквідація крайнього зубожіння та голоду; 

– забезпечення загальної початкової освіти; 

– підтримка рівноправ’я між чоловіками і жінками та розширен0

ня прав і можливостей жінок; 

– скорочення дитячої смертності; 

– поліпшення охорони материнства;

– боротьба з ВІЛ/СНІДом, малярією та іншими небезпечними

хворобами; 

– забезпечення екологічної стійкості; 

– формування глобального партнерства в цілях розвитку.

У загальносвітовому масштабі керівництво усіх країн велику увагу

приділяє проблемі охорони та збереження громадського здоров’я та

здоров’я особистості. Категорія громадського здоров’я є медико0

соціальним ресурсом і потенціалом суспільства, що сприяє забез0

печенню національної безпеки будь0якої держави. Громадське

здоров’я має не стільки медичне, скільки соціальне й політичне зна0

чення. Будучи критерієм якості життя, воно є невід’ємною складовою

соціального, економічного та культурного розвитку суспільства. 

У Декларації тисячоліття ООН зазначено, що до негативних

тенденцій нашого часу належать: старіння населення в умовах де0

мографічної кризи; інвалідизація населення в умовах погіршення

екологічного та соціально0економічного становища, техногенної

небезпеки, поширення ВІЛ/СНІДу, синдрому хронічного стомлен0

ня, мультифакторіальних хвороб тощо [2]. 

З огляду на це, постають такі питання: 

•Яке співвідношення між працездатним та непрацездатним

населенням треба очікувати в майбутньому у світовому суспільстві

взагалі та в Україні зокрема? 

•Як перетворити людей, які мають можливість і бажання пра0

цювати з утриманців держави на її ж платників податків? 

•Як подовжити творчий вік людини завдяки реалізації її по0

тенціалу через соціально0комунікативні зв’язки? 

•Як взагалі вирішуватиметься доля людини з обмеженими

фізичними можливостями? Якою наразі є якість розв’язання проб0

леми її соціального захисту? 
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•Які наявні умови створюються в Україні для того, щоб інвалід

став повноцінним працівником з погляду використання його інте0

лектуальних і фізичних можливостей та відчував себе повноправ0

ним членом суспільства? 

•Якою є реальна адаптація до соціального життя інвалідів се0

ред дітей, молоді та дорослих через освіту в умовах інформатизації

та глобалізації суспільства, нових вимог до освіти та професійної

діяльності у ХХІ столітті? 

•Чи в достатній мірі та повноті висвітлюються ці проблеми

у засобах масової інформації всіх рівнів в Україні?

У напрямку становлення нової некласичної парадигми в освіті

на факультеті соціології Національного технічного університету

України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») протя0

гом кількох років ведеться робота щодо створення методології, тех0

нологій та визначення механізмів здійснення реальних мультидис0

циплінарних студентських проектів (науковий керівник — доцент

Г. П. Бахтіна — директор науково0методичного центру «Системний

аналіз і статистика» НТУУ «КПІ») [3].

Один із проектів, який презентує цей інноваційний вид науково0

дослідницько0практичної та творчої роботи студентів, присвячено

формуванню статистичного потенціалу щодо цілей розвитку

людства та їх реалізації в Україні, створенню інформаційної бази

даних з відповідних розділів соціальної та економічної статистики

з метою вивчення та порівняння індексів розвитку людського по0

тенціалу України, країн колишнього СРСР та деяких економічно

розвинутих країн світу, а також регіонів України для виявлення

зовнішньої ситуації функціонування вищих навчальних закладів

(ВНЗ) в умовах інформаційного суспільства [4]. 

Одним із напрямів роботи є вивчення проблем інвалідів, най0

більш соціально незахищеної та нужденної верстви населення, яка

за даними статистичних досліджень має тенденцію до збільшення

як в усьому світі, так і в Україні. За висновками соціологів, в Ук0

раїні люди з особливими потребами відчувають негативний вплив

соціальних проблем у сферах освіти, працевлаштування, медич0

ного обслуговування, матеріально0технічного та інформаційного

забезпечення інтеграції в суспільне життя [5]. 

У сучасних умовах вплив глобальних проблем людства на людей

з фізичними вадами набуває надзвичайної гостроти, і це може

обернутися катастрофою. Треба також констатувати, що ця категорія
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населення є потужним людським потенціалом держави, який ще

потребує своєї реалізації [6]. Тому потрібно створити діючі, ефек0

тивні механізми втілення відповідної законодавчо0нормативної

бази в реальне життя. 

Вважаємо, що виявлення цих питань є конче необхідним і своє0

часним, а без участі молоді їх не розв’язати. 

У межах проектів, які виконуються в НТУУ «КПІ», щодо ви0

вчення проблем інвалідів зібрано банк відповідної статистичної

інформації, даних з правових питань, історії меценатства, йде робота

по створенню матеріалів для програм телебачення; розробляються

методологія, технології та механізми соціальної реклами, спрямо0

ваної на формування свідомості суспільства у напрямі соціальних

проблем нашого часу.

Ще в минулому столітті людям вдалося знайти вельми потужний

комунікаційний механізм, який може прямо заявити оточенню:

«Ви живете неправильно! Ви повинні змінити своє життя!». Цим ме0

ханізмом є соціальна, некомерційна реклама. Вона мусить бути ос0

новним інструментом інформування громадськості про найбільш

насущні й актуальні проблеми і привернення уваги до моральних та

духовних цінностей суспільства, сприяння захисту суспільної моралі. 

Головним призначенням соціальної реклами є гуманізація

суспільства, а її головною місією — зміна діючої у суспільстві мо0

делі поведінки. 

Соціальна реклама дає змогу відкоригувати поведінку і спосіб

життя людей; закликає громадян додержуватися здорового способу

життя, відмовитися від наркотиків, вести безпечний секс. Вона

звертає увагу громадськості на проблеми соціальної нерівності; на

необхідність у підтримці рівноправності чоловіків і жінок, підви0

щенні потенціалу й активності жінок, які є стрижневою переду0

мовою успіху в досягненні всіх цілей у сфері розвитку людства.

Соціальна реклама допомагає змінити обивательське відношення

до багатьох проблем сучасного суспільства, зокрема, найактуаль0

ніших проблем найбільш незахищених верств населення: дітей,

людей похилого віку, інвалідів.

Однією з домінуючих тенденцій на Заході є використання

соціальної реклами у створенні комунікативного простору в кри0

зовій ситуації. Соціальна реклама є одним із засобів побудови брен0

ду країни в очах світового товариства, вирішення соціальних і еко0

номічних завдань та здатна об’єднати суспільство.
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Наразі в Україні, як і в країнах колишнього СРСР, соціальна

реклама перебуває у вкрай важкому стані. Сьогодні є деякі проекти

зі створення рекламних кампаній по боротьбі з наркоманією,

СНІДом, алкоголізмом, тютюнопалінням, а також спрямованих на

допомогу дітям0інвалідам тощо. Але, за нашими спостереженнями,

відповідної соціальної реклами, комплексних проектів ЗМІ, при0

свячених проблемам інвалідів, в Україні поки немає; і взагалі, доступ

інвалідів до інформації і комунікацій та визначення проблематики

в ЗМІ України є недостатнім і неповним.

Як конкретний механізм вирішення зазначених питань пропо0

нується проект «Побачити серцем», який був поданий авторами

доповіді на молодіжний Самміт ООН у 2004 р. Метою проекту є по0

вернення суспільства до проблем найбільш незахищених верств на0

селення, в тому числі дітей, молоді та дорослих із фізичними вадами.

Тому в проекті подається обґрунтування створення молодіжної

студентської мультидисциплінарної студії на одному з каналів ук0

раїнського телебачення, яка займається інформаційно0просвітниць0

ко0навчальною діяльністю з проблем інвалідів в Україні.

Проект спрямований на реалізацію двох нових ідей. 

Перша. Забезпечити інвалідам, членам їхніх родин, захисникам

їхніх інтересів своєчасний доступ до повної інформації та кому0

нікацій з використанням відповідних технологічних засобів.

Друга. Роботу студії здійснюють студенти (зокрема студенти0

інваліди) різних профілів навчання. Діяльність студії, яка базована

на принципах сучасної постне0класичної науки, повинна стати

прикладом реалізації підготовки в системі вищої школи фахівців,

орієнтованих на вирішення складних мультидисциплінарних про0

ектів. 

Освіта та освітнє суспільство, які розглядаються нині як головні

механізми відтворення суспільного інтелекту, є важливою умовою

стійкого розвитку людства у ХХІ ст. Цей проект пропонує ме0

ханізми реалізації підвищення якості рівня освіти, яка є основою

забезпечення та підвищення якості життя конкретної людини та

всього населення як головної мети існування будь0якої держави. 

На сучасному етапі розвитку світової цивілізації, який характе0

ризує заміну освітніх парадигм, такий проект сприяє реалізації

в Україні концепції особистісно0орієнтованого навчання; розвитку

найкращих моральних і духовних якостей людини; формуванню

генерації фахівців, яким притаманна креативність нового типу;
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певною мірою вирішує проблему посилення громадського контро0

лю за виконанням вимог законодавства [7]. 

До плану дій входять: залучення спонсорів проекту; подання

заявок на гранти; створення молодіжної студентської студії на теле0

баченні та Інтернет0сторінки під назвою «Побачити серцем»; вклю0

чення студентів0інвалідів у роботу над реалізацією проекту; на0

лагодження й поширення зв’язків і контактів з організаціями та

установами всіх рівнів, зокрема й міжнародними, які займаються

відповідними соціальними проблемами.

Партнерами проекту є:

•Київське міське відділення Фонду України соціального захис0

ту інвалідів; 

•Філія «Агентство соціальних досліджень» підприємства «Центр

соціально0трудової реабілітації інвалідів міста Києва» (Філія «Агент0

ство соціальних досліджень» підприємства «ЦСТРУ м. Києва»); 

•Філія «Центр професійно0технічного навчання інвалідів»

підприємства «Центр соціально0трудової реабілітації інвалідів

м. Києва» (Філія «ЦПТН» підприємства «ЦСТРУ міста Києва»);

•Національна Рада жінок України;

•Спілка жінок міста Києва;

•Спілка жінок Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»);

•Всеукраїнська громадська організація студентів0інвалідів

«Гаудеамус» (ВГО «Гаудеамус»); 

•Вінницький соціально0економічний інститут Відкритого

міжнародного університету розвитку людини «Україна»; 

•Філія Вінницького Національного медичного університету

ім. М. І. Пирогова (факультет післядипломної освіти, кафедра

українознавства); 

•Науково0методичний центр Системного аналізу і статистики

Національного технічного університету України «Київський полі0

технічний інститут».
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Інститут вищої освіти

ВПЛИВ ВИСОКОЇ ПОЕЗІЇ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
НА МОРАЛЬНУ РЕГУЛЯЦІЮ СУСПІЛЬСТВА

В статье рассматриваются возможности использования высшей
школой лучших поэзий людей с функциональными ограничениями.
Их тонкое восприятие мира и нестандартное мышление творит
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чувственное поэтическое диво, а воля и стремление к действенной жизни
становятся примером несгибаемости и стойкости к перипетиям судьбы.

The article deals with the possibility, which the higher school has, to use
in its work the best samples of the poetry, written by the poets�invalids. Very
often their verses reflect deep feelings and profound ideas connected with
human life and human destiny. The inner strength of such people becomes
a great example for the whole society of being invincible in view of severe cir�
cumstances. 

Справжній педагог перебуває в постійному пошуку досконалості,

адже прагнення досконалості надає людині гідності духу, відкриває

можливості творити культуру — як власну, так і загальнолюдську.

Навчаючи інших, завжди навчаєшся сам... Здатність перманентно

вчитися притаманна кожному педагогу, бо ж як інакше зможе він

неупереджено навчати своїх вихованців істин національної та світо0

вої культур? Саме тому творчість педагога, зазвичай, у постійному

русі. Його мораль поступово викристалізовується, загартовується

в середовищі учнів, студентів, які часто перебувають під впливом так

званої масової культури, на жаль, дуже часто спотвореної. «Це сили

генетичної, біологічної агресивності, жорстокості, які цілеспрямо0

вано збуджуються, цинічно рекламуються і поширюються засоба0

ми масової інформації» [1, с. 8]. Щоб протистояти таким явищам

антикультури, що катастрофічно впливають на молодь, сучасна

педагогіка шукає нові методи виховання, дедалі більше заглиблю0

ючись у психоаналіз людської поведінки. 

Протистояти злу можна лише добром. За допомогою системи

моральних цінностей, які впродовж століть формувалися народами

й узагальнювалися, відточувалися великими умами людства, педа0

гогіка сучасності регулює процеси такого протистояння. Моральна

регуляція передбачає наявність ідеалу, який ілюструє портрет

«найкращого Я». Причому моральні норми й оцінки у процесі прак0

тичного «виживання» взаємодіють з іншими духовними феномена0

ми, які також впливають на поведінку людей [1, с. 10]. До таких

«інших духовних феноменів» можна віднести й сучасну своєрідну

реабілітацію спроможності інвалідів бути корисними суспільству. 

Історія знає багато великих світу цього, котрі мали неабиякі

проблеми зі здоров’ям, проте залишили після себе світлий слід

невмирущого духу. Це і великий полководець Суворов, і геніальний
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вчений Пастер, і композитор Бетховен, і художник Рембрандт. А та0

кож, звичайно, прекрасні літератори, письменники, поети. 

Щодо поетів, то вони, зазвичай, мали значно тонше світосприй0

няття, більш чутливу, можливо навіть більш вразливу душу. Особ0

ливо це стосується інвалідів з дитинства. Якщо ми навіть згадаємо

поезію Байрона, який мав незначну фізичну ваду, то справедливість

щойно наведеного припущення підтверджується екстремізмом цієї

поезії. Твори відзначаються якоюсь хворобливою чуттєвістю, висока

мораль перегукується в них із жорстокою вимогливістю як до себе,

так і до інших. Поет ніби постійно воліє висоти почуттів, якоїсь

надмірної чистоти помислів, майже янгольської душевної краси. 

На противагу крилатості поезії Байрона розглянемо «земну» по0

езію Володимира Забаштанського, чий «щоденний подвиг» —

у «надлюдських фізичних, духовних та вольових зусиллях» жити,

любити, творити [5, с. 182]. 

Міцним парубком, який «встиг повергати камінні брили в кар’єрах»

[4, с. 51], він йшов по життю просто і впевнено, аж поки не трапи0

лось лихо. Те лихо відтяло йому руки, забрало очі та змусило жити

зовсім іншим життям — життям поета0інваліда. Трагедія не злама0

ла молоду людину, випробовування долі він приймає із честю: всту0

пає та з відзнакою закінчує Київський університет ім. Т. Шевченка,

відкриває у собі поета, стає членом Спілки письменників України:

Йду з людьми, забуваючи горе і муки,

І жага до життя пломеніє, кипить:

В них мільйони є рук — з ними я не безрукий.

В них мільйони очей — з ними я не сліпий.

Володимир Забаштанський наповнює своє життя високим ду0

ховним смислом, що не просто дає поетові змогу почуватися рівним

поміж рівних, а й повести за собою тих, котрі втратили віру в май0

бутнє. Особливий інтерес для поета представляють люди, які по0

долали тяжку недугу й вибороли у безжальної долі право на пов0

ноцінне життя (вірші «Крицею рядка», «Гранітна людина», «Сашко»,

«Очі») [4, с. 51]. Поет наслідує Павку Корчагіна, тобто Миколу

Островського, на героїзмі якого виховалося кілька радянських по0

колінь. І як би ми нині не критикували те виховання, проте для

кожного з нас Павка був справжнім героєм, його життя залишиться

для нас гідним наслідування. Не менш героїчним і яскравим при0

кладом залишається для нас життя та поезія Забаштанського.
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Гуманізм Забаштанського, в основі якого — здорова мораль, ви0

ражений просто, але чіткими, легко зрозумілими поетичними фор0

мулами:

Віра в матір, у друга, в дружину

Тужавіє із віри в людину...

Віра в рідну твою Батьківщину

Починається з віри в людину [6, с. 72]. 

Високоморальна спрямованість поезії Забаштанського послу0

жить ще багатьом педагогам для виховання людяності й любові,

спраглої волі до повноцінного життя, віри в добро й доброзич0

ливість людини, утвердження сили й незламності людського духу.

Подібно до того, як для Забаштанського прикладом для насліду0

вання був легендарний Павка, так і сліпий поет сам стає взірцем

і наснагою для багатьох інших молодих поетів, — таких, наприклад,

як Юрко Тітов. 

Наш сучасник, «поет у колясці», хлопець із тяжкою формою

ДЦП, має змогу писати лише носом, натискаючи клавіші на комп’ю0

тері. До двадцяти років випустив чотири збірки досить зрілої поезії,

член Спілки письменників України, має чимало нагород. Його

вірші не раз збирали поважну аудиторію, читання завжди мали

неабиякий успіх у вдячних шанувальників. По країні звучить вже

чимало пісень, написаних на вірші цього талановитого юнака.

«...О поезіє! Захист тривожний,

Милосердя моє і довіра!

Розжену, роздратую байдужість, 

Щоб забути безлику хворобу.

Хочу жити і вірити дуже,

Що поезія диво народить» [7, с. 81],

— читаємо в Юри і вже достеменно знаємо, що його поезія таки

народила диво — пісні, які мандрують Україною, книжки, якими

зачитуємося, горді й прекрасні слова, які залюбки слухаємо з екранів

телебачення чи радіо. Чому ж зовсім юна поезія має такий шалений

успіх? Та тому, що вона справжня. Вона йде із глибини серця, тому

несе в собі лише добро, любов, ласку й красу. Саме всі ці якості

вкладав в основу педагогічної етики великий гуманіст В. О. Сухом0

линський: «Я твердо вірю в те, що виховати дитину можна насам0

перед ласкою, добром» [8, с. 636]. Те ж саме можна сказати й щодо

вищої школи освіти, бо студенти — ті ж самі діти, тільки доросліші. 
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Красі, величі людського милосердя вчили й інші знані педагоги —

такі, як А. Макаренко, Г. Ващенко та більш сучасні: В. А. Малахів,

І. О. Синиця, Я. Г. Якобсон. Милосердя, проявлене до дитини у школі,

обов’язково згодом проявиться в ній самій. А коли вчитель навчить

милосердя на живому прикладі поезії талановитого інваліда, це ми0

лосердя западе глибоко в душу і залишиться там на все життя. Адже

краще один раз відчути, ніж сто раз почути.

Сучасно0філософську, глибоко закорінену в українському фольк0

лорі, лірику приніс у сучасну літературу лауреат Шевченківської

премії Василь Слапчук. Поет, совість якого просякнута кров’ю

Афганістану, став справжнім виразником українських цінностей,

української ментальності. Саме міцні зв’язки з національними тра0

диціями, сильний волинський дух домінують у здебільш афорис0

тичній та, разом із тим, такій реалістично0органічній поезії, яку, за

словами автора, треба «споживати через соломинку» [11, с. 56].

«Стільки разів стрілиш, стільки й помреш» [11, с. 33], — говорить

поет. Але куля, що припнула Василя до інвалідного візка, відкрила

шлях спокути його серця і через його серце вже спокути тих, які

«вийшли з темряви, як тьма» [11, с. 9]. Поет «сплачує мито» за те,

що «був на війні конем» [11, с. 39]. Адже людина завжди має право

вибору, а кінь, на жаль, не завжди. 

І все творче життя Василю Слапчуку доводиться відповідати на

питання совісті:

«Боже, коли ж скінчиться ця війна і я вгамую спрагу світла?».

Щодо відповідальності в українській поезії, то можна сказати,

що поміж відомих корифеїв Слова безвідповідальних не було.

Полемізувати щодо зміни поглядів з часом у деяких з них ми не бу0

демо — не те завдання даної статті. Завершити погляд морального,

досить відповідального впливу поетичного Слова на виховання

сучасної молоді ми хочемо поезією Леоніда Кисельова.

У передмові Івана Дзюби до книги цього неординарного поета,

що жив і творив у Києві, сказано: «Я живу з його поезією половину

свого віку» [9, с. 9]. «...На історіософському рівні він вів полеміку

з рабською ейфорією владовшанування, утверджував громадянське

кредо демократа, і ці його вірші, поза усього іншого, були прямо

причетні до тієї соціально0педагогічної роботи передової інтелі0

генції, що плекала початки політичної культури нашого суспіль0

ства, гідність особистості та вагу незалежної думки» [9, с. 13].
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Молодий поет, що прожив лише 22 роки, залишив у своїх юних

красивих віршах величезну свободу духу, неординарність поглядів,

якесь прозріння відкритої апеляції до самосвідомості сучасників.

Його можна віднести до плеяди «шестидесятників», адже він їх ро0

весник, тільки з тією різницею, що страшна лейкемія забрала його

із життя дуже рано. Проте, як пише сам Леонід:

Поэты умирают в небесах

Высокая их плоть не знает тленья.

Звездой падучей, огненным знаменьем

Поэты умирают в небесах [9, с. 232].

Навчити людину любити без її бажання — неможливо. Проте

навчити її бути щасливою в любові, через любов, заради любові до

ближнього — це й є завданням педагога. Адже щасливими хочуть

бути всі. Тому дуже важливим є те, як вчитель зуміє подати студен0

там уроки відповідальності, які образи зможуть вплинути на розум,

серце і душу його вихованців. Вважаємо, що приклад фізично слаб0

кої, проте морально стійкої людини якнайліпше підходить для

такого образу. А якщо ця людина — талановитий поет, педагогу лиш

треба зуміти використати перли його талану, при цьому не забути

навчити поваги до таких людей і простому людському милосердю.

Ще в Київській Русі Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Во0

лодимир Мономах орієнтували юні покоління на самопізнання

і пізнання Бога, світу, людини, мови, природи, народу, держави,

культури, сповідування високих моральних ідеалів [10, с. 21].

Одвічна боротьба Правди і неправди, Добра і зла, на жаль, і донині

бентежить життя. Із глибини століть закликає нас великий князь

Володимир Мономах «не хулити розмовою, гнів подавляти, поми0

сел чистий мати, спонукаючи себе на добрі діла Господа ради»

(Повчання Володимира Мономаха своїм дітям). Формування висо0

ких моральних якостей, істинно національної свідомості, грома0

дянської гідності й відповідальності є першорядним завданням

сучасної педагогічної школи. В умовах сучасної інформаційної агресії

з цим завданням нелегко впоратись. Проте, читаючи славетних на0

ших поетів0інвалідів, дивуючись їх мужності, незламності, силі духу,

захоплено й пристрасно закохуючись у прекрасну їхню поезію, ми

концентруємо в собі сили для боротьби зі злом. Бо приклад відваги —

це найкращий приклад знайти в собі резервні сили жити сильно

і чесно, а також навчати цього інших.
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РОЗДІЛ II

СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: 
МЕТОДИКА, ПРАКТИКА, ДОСВІД,
ПЕРСПЕКТИВИ

В. В. Засенко,
доктор педагогічних наук

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

В статье рассмотрены основные тенденции реформирования
специального образования в Украине, акцентировано внимание на
сложностях, связанных с этим процессом. Освещается круг вопросов
по дальнейшему усовершенствованию системы образования лиц с на�
рушениями психофизического развития.

The author reveals basic tendencies of special education reformation in
Ukraine. The author accents attention on dificult that are conect with refor�
mation process. The author descripts question that are connect with
improvemtnt of education system of people with special needs.

Соціально0економічний розвиток України на сучасному етапі

зумовлює визначення нових пріоритетів і перспектив розвитку

спеціальної школи та висуває високі вимоги до змісту навчання

дітей з особливостями психофізичного розвитку, до розроблення

нових технологій педагогічної корекції властивих їм порушень.

Визнання Україною Конвенції ООН про права дитини та

Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захист і роз0

виток дітей посилило увагу до проблем дітей, які мають ті чи інші

відхилення в розвитку, і зумовило потребу у розробленні цілеспря0

мованих дій держави для створення найсприятливіших умов їх

інтеграції у систему сучасних відносин. Останнім часом в Україні

64

Розділ II Спеціальна педагогіка: методика,



65

вживаються заходи для того, аби не лише зберегти набутий досвід

спеціальної освіти, але й примножити його, виробити сучасні тех0

нології корекційно0компенсаторної роботи з цією категорією

дітей, створити умови для реалізації їхнього права на вибір типу

навчального закладу та змісту і форм освіти.

Започатковано новий напрям пошукової роботи, який відбиває

вимоги сьогодення і спрямований на оновлення змісту та розроб0

лення науково0методичного забезпечення початкової загальної

освіти дітей з обмеженими можливостями здоров’я відповідно до

Державного стандарту спеціальної освіти, затвердженого Постано0

вою Кабінету Міністрів України. 

Треба зазначити, що цьому передувала тривала й копітка робота.

Як результат глибокого науково0теоретичного аналізу та різноаспект0

них експериментальних досліджень, було розроблено концептуаль0

ні засади розвитку теорії та практики спеціальної педагогіки, що

має своє відображення в таких документах, як:

– Концепція реабілітації дітей0інвалідів;

– Концепція спеціальної освіти осіб із фізичними та психічни0

ми вадами в Україні на найближчі роки та перспективу; 

– Концепція державного стандарту освіти дітей з особливими

потребами.

Як наслідок втілення концептуальних засад у практику навчан0

ня дітей із порушеннями психофізичного розвитку, співробітника0

ми Інституту спеціальної педагогіки із залученням практичних

працівників було розроблено Державний стандарт спеціальної

освіти.

Розроблення Державного стандарту початкової освіти для дітей

із порушеннями психофізичного розвитку базувалося на:

– концептуальних положеннях Державного стандарту загальної

середньої освіти в Україні;

– концепції змістових компонентів (освітніх ліній) Державного

стандарту початкової загальної освіти;

– концепції Державного стандарту спеціальної освіти дітей із

порушеннями психофізичного розвитку;

– концептуальних ідеях щодо освіти, програмного забезпечен0

ня, потенційних можливостей дітей із порушеннями психофізич0

ного розвитку, які випрацьовувалися в наукових дослідженнях за0

рубіжних і українських учених у галузі дефектології;

– сучасних прогресивних ідеях і досягненнях навчання дітей

з порушеннями психофізичного розвитку.
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Реалізація основної мети передбачала окреслення та вирішення

низки специфічних завдань, зумовлених особливостями розвитку

вказаної категорії дітей, що принципово важливо з погляду забез0

печення особистісного підходу до їхнього навчання.

Основними завданнями передбачено:

– попередження, корекцію відхилень у фізичному та психічно0

му розвитку;

– формування компенсаторних способів діяльності як підготов0

ки до навчання в основній школі;

– урахування в навчально0виховному процесі індивідуальних

відмінностей і потенційних можливостей особистості, перспектив

використання збережених аналізаторів;

– розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку через соці0

альну взаємодію на основі знань, умінь і навичок мовленнєвої, зок0

рема комунікативної діяльності та творчості;

– формування психологічної та методичної готовності педаго0

гічного колективу до реалізації освітнього стандарту як кінцевого

результату навчання учнів з порушеннями психофізичного розвитку.

Особливу увагу в Державному стандарті спеціальної освіти

приділено корекційному блокові, а саме: власне корекційно0розви0

вальним заняттям і корекційним змістовим лініям, що наскрізно

пронизують усі освітні галузі та враховують потреби і можливості

кожної категорії дітей.

Сьогодні спеціальна освіта в Україні становить складну, розгалуже0

ну і диференційовану систему корекційних закладів, реабілітацій0

них і медико0психологічних центрів, навчально0виховних комплексів,

спеціальних класів при масових школах тощо.

Водночас, у зв’язку зі зростанням кількості дітей з порушеннями

психофізичного розвитку в різних регіонах країни, відсутністю по0

трібної кількості спеціальних (корекційних) закладів, кваліфікованих

кадрів тощо, чинна система спеціальної освіти потребує якісних змін.

Цільова настанова подальшого вдосконалення системи спе0

ціальної освіти полягає в тому, щоб створити оптимальні умови для

розвитку й реалізації освітніх потреб дітей із проблемами в розвитку

на основі урахування можливостей конкретної особистості. Для цього

важливо було окреслити вимоги, які суспільство висуває до освіче0

ності кожної особистості з порушеннями психофізичного розвитку,

тобто розробити стандартні державні нормативи їхньої освіченості.

Як результат, розроблено нові навчальні програми для підготов0

чого — 40тих класів всіх спеціальних (восьми типів) загально0

освітніх навчальних закладів.
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Розробка зазначених програм має принципово важливе значен0

ня, оскільки це дало змогу перейти початковій ланці спеціальної

освіти (всім типам шкіл) на новий зміст навчання.

Наразі триває навчально0методичне забезпечення цієї ланки

освіти. Принципово важливим є забезпечення наступності серед

ланок навчання, яка досягається на основі, знову ж таки, Державно0

го стандарту спеціальної освіти, оскільки цензовий рівень дає змогу

випускникам спеціальних шкіл0інтернатів (за наявності об’єктивних

можливостей психофізичного розвитку) здобувати навіть вищу освіту.

Варто зауважити, що в більшості розвинутих країн світу (Кана0

да, США, Швеція тощо) акцент зроблено на інклюзивній освіті, де

для осіб з обмеженими можливостями здоров’я створено хороші

умови в загальноосвітніх навчальних закладах. Водночас для окре0

мих категорій дітей зі складними порушеннями зберігаються

спеціальні школи0інтернати (Нідерланди, Данія та ін.).

Українські вчені, обстоюючи позиції осіб з обмеженими можли0

востями здоров’я як повноцінних і повноправних членів громади,

проводять значну роботу щодо розроблення нормативно0правової

бази, навчально0методичного забезпечення інклюзивного навчан0

ня (проводять роботу на громадських засадах у 16 областях України;

розроблено Положення про інклюзивне навчання, форми індивіду0

ального планування, окремі методики, посібники та ін.). Водночас

цей процес потребує підкріплення на рівні законодавчої бази, за0

безпечення відповідного фінансування. При цьому жодним чином

не йдеться про руйнацію системи спеціальної освіти. 

Як відомо, стратегію реформування галузі спеціальної освіти

дітей з обмеженими можливостями здоров’я визначено Державною

національною програмою «Освіта» (Україна — ХХІ століття), Зако0

нами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,

низкою національних і державних програм тощо. Водночас окремі

положення цих держаних документів і дотепер мають декларатив0

ний характер. Зокрема повільно розробляються нормативна база

цієї галузі, питання реабілітації дітей, їхніх прав, міжвідомчого

фінансування, державно0громадської співпраці, що блокує апро0

бацію та впровадження інноваційних програм.

Далеко не повністю задовольняють потреби спеціальних на0

вчальних закладів матеріально0технічна і навчально0методична бази,

що гальмує впровадження єдиної системи реабілітації, яка б мала

різноаспектний характер і охоплювала медичний, соціальний, фі0

зичний, професійний та інші напрями.
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Отже, стратегічними пріоритетами розвитку спеціальної освіти

повинні стати:

– теоретичні та методичні засади навчання дітей з обмеженими

можливостями здоров’я у загальноосвітньому просторі та надання

їм спектра психологічної, соціальної та медичної допомоги;

– проблеми психолого0педагогічної підтримки дітей із тяжкими

та комбінованими порушеннями психофізичного розвитку;

– розроблення освітніх стандартів дошкільної освіти та основної

ланки шкільної освіти дітей із обмеженими можливостями здоров’я

різних категорій;

– розроблення системи допомоги батькам у догляді, навчанні та

вихованні дітей з обмеженими можливостями здоров’я.

Неабияке значення має: 

– розроблення на державному рівні механізмів працевлашту0

вання випускників з обмеженими можливостями здоров’я відпо0

відно до індивідуальних показників кожного;

– виготовлення та забезпечення вітчизняними компенсаторними

технічними засобами колективного та індивідуального користуван0

ня дітей з порушеннями слуху, зору, опорно0рухового апарату тощо.

Ці заходи не з легких і швидкоплинних. Їх втілення потребує

об’єднаних зусиль держави, наукових установ, громадських фондів,

педагогів і батьків.

Ключові слова: спеціальна освіта, реформування, освітні галузі, держав0

ний стандарт, законодавча база.

Key words: special education, reformation, educational fields, goverment

standard, legislative base.

УДК 376.3 А. А. Колупаєва

СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА
У КРАЇНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ:

ПОРІВНЯЛЬНО<АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

В статье приведен обобщенно�сравнительный анализ состояния
специального образования в странах постсоветского пространства,
в частности анализируются статистические данные о количестве
детей с нарушениями в странах СНГ и Балтии.
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The article gives the deneralizes comparable on the condition of the spe�
cial education issue in the post soviet countries, particularly, the statistics
datum, on the amount of children with special nuds in CIS countries, are
analised in it.

Національні освітні системи пострадянських країн внаслідок гло0

бальних соціально0політичних і економічних перетворень обрали

шлях докорінного реформування освітньої галузі, зокрема спеціаль0

ної освіти. Отже, хоча це реформування загалом має дуже багато

спільних ознак, умови і терміни його проведення істотно різняться. 

Для узагальнено0порівняльного огляду інноваційних тенден0

цій у спеціальній освіті пострадянських республік скористаємось

аналітичним звітом ЮНІСЕФ 2005 р., який був виконаний за ма0

теріалами національних статистичних служб країн СНД та Балтії. 

Зі здобуттям незалежності у країнах СНД та Балтії на тлі спаду

економічного розвитку, різкого зменшення обсягів виробництва,

воєнних і етнічних конфліктів, соціальної нестабільності тощо

кризові явища означилися і в освіті, зокрема в освіті дітей з обме0

женими можливостями здоров’я. В окремих країнах значно зросла

кількість малозабезпечених, знизився рівень народжуваності, вод0

ночас зросли показники, які вказують на зростання чисельності дітей

з обмеженими можливостями (рис. 1).

Рис. 1. Кількість зареєстрованих дітей з обмеженими можливостями

у країнах СНД і Балтії у 1990–2002 рр. (на 10 тис. населення)

За даними ЮНІСЕФ, у країнах СНД і Балтії кількість дітей з об0

меженими можливостями у період з 1990 по 2002 р. у середньому
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зросла майже втричі. На думку міжнародних експертів, збільшення

популяції цих дітей пояснюється не лише соціально0економічним

спадом, який зумовлює погіршення здоров’я, а й тим, що під тис0

ком громадськості інвалідність як проблема здобула широке

офіційне визнання, удосконалилися діагностичні процедури, до

відбору інформації для офіційної статистики почали ставитися без

ідеологічних упереджень тощо.

За даними Європейської академії з вивчення питань дитячої

інвалідності, показник дитячої інвалідності у розвинутих країнах

коливається в межах 2,5% (з них 1% — тяжкі дитячі патології) від

загальної чисельності дітей. Отже, Європейська академія з вивчення

питань дитячої інвалідності дійшла висновку, що ще близько 8%

дітей мають особливі навчальні потреби, що спричинені розладами

пам’яті, поведінки, комунікації тощо. Цей коефіцієнт інвалідності

вважається вихідним і слугує показником того, як суспільство ви0

знає потребу у наданні підтримки дітям з обмеженими можливостя0

ми і наскільки ефективно воно її надає. Саме з ним порівнювалися

дані країн СНД і Балтії. Якщо показники значно вищі за базо0

вий, то це свідчить про те, що існують проблеми в системі охорони

здоров’я (інфекційні хвороби, травми, неповноцінне харчування,

неякісне медичне обслуговування вагітних жінок і новонароджених).

Якщо ж показники є значно нижчими, це вказує на недостатність

діагностичних заходів, високий рівень внутрішньоутробної смерт0

ності, дітей під час пологів тощо. Цим категоріальним показником

ми скористаємось у нашому дослідженні.

Як свідчать звітні статистичні дані, подані у матеріалах

ЮНІСЕФ, в офіційних документах пострадянських країн фіксу0

ються дві категорії дітей з обмеженими можливостями: ті, які

одержують соціальну грошову допомогу і перебувають на до0

машньому утриманні та ті, які перебувають на державному утри0

манні у спеціальних закладах. На рис. 2 подані дані щодо кількості

дітей з обмеженими можливостями у країнах СНД і Балтії (рис. 2).

Дані, показані на рис. 2, свідчать, що в більшості країн є пробле0

ми щодо визначення кількості дітей з обмеженими можливостями,

оскільки міжнародного базового показника досягли у 2002 р. лише

дві країни: Латвія і Росія. Отже, як зазначається у звіті, подані

статистичні дані не повною мірою відображають реальну картину

стосовно наявності дітей, в яких спостерігаються ті чи інші розла0

ди, офіційна статистика різниться від статистичних даних, якими

70

Розділ II Спеціальна педагогіка: методика,



71

оперують громадські та благодійні організації, батьківські асоціації

тощо. Варто зазначити, що серед пострадянських країн сегрегативна

система, як засвідчують дані, найпоширеніша у Росії.

Рис. 2. Чисельність дітей з обмеженими можливостями,

які перебувають у державних інтернатних закладах

або одержують соціальну допомогу (на 10 тис. населення)

Як позитив, ЮНІСЕФ зазначає, що за майже дванадцять років

(з 1989 по 2002 р.) змінилися тенденції щодо сегрегації дітей з обме0

женими можливостями здоров’я, більшість дітей перебувають вдома,

одержуючи соціальну допомогу (див. рис. 3).

Період з 1990 по 2002 р., що для пострадянських країн можна

вважати перехідним, позначився відносною стабільністю показ0

ників кількості дітей з обмеженими можливостями в державних

інтернатних закладах, окрім країн Литви, Естонії та Молдови

(див. рис. 3). Ці показники засвідчують, що практика інституалізації

дітей із порушеннями розвитку в країнах СНД і Балтії є переважною. 

Порівнюючи показники зростання кількості дітей з обмежени0

ми можливостями здоров’я у перехідний період (див. рис. 1) та

зменшення їх кількості у спеціальних закладах (див. рис. 3), можна

зробити висновок, що значна частина перебуває у масових закладах

на умовах так званого стихійного інтегрування.
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Рис. 3. Кількість дітей з обмеженими можливостями, які перебували

у державних спеціальних закладах (на 10 тис. населення)

За даними ЮНІСЕФ, головні причини того, що батьки, які про0

живають у пострадянських країнах, віддають своїх дітей до спе0

ціальних закладів інтернатного типу, полягають у незадовільному

матеріальному становищі родини (мізерна фінансова допомога, що

надають батькам дітей0інвалідів, пенсії з інвалідності значно змен0

шилися у період з 1989 по 2001 р.); низькому соціальному статусі;

відсутності альтернатив щодо надання спеціальної допомоги та

підтримки дітям з обмеженими можливостями; суспільних диск0

римінаційних настановок; негативній громадській думці й негатив0

ному особистому ставленні тощо.

У звіті «Innocenti Insight» зазначено, що «до початку перехідного

періоду у країнах СНД та Балтії більшість дітей з обмеженими мож0

ливостями одержували освіту у спеціальних школах, найчастіше це

були заклади інтернатного типу. Дітей класифікували за основними

ознаками інвалідності (порушення слуху, зору, інтелекту, мовлення)

і навчались у спеціальних школах за спеціальними коригуючими

програмами. Такий підхід дає змогу виявити дітей з тяжкими та се0

редніми формами інвалідності, але не забезпечує повне виявлення

і не відповідає особливим потребам дітей із незначними порушен0

нями або проблемами в навчанні». 
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Показники кількості дітей, які навчалися за програмами спе0

ціальних шкіл у 1989–2002 рр., засвідчують, що в середньому лише

2% дітей мали змогу навчатися за спеціальними програмами, і це

є приблизним еквівалентом загальносвітових показників стосовно

дітей із тяжкими формами інвалідності. На думку експертів, це оз0

начає, що діти, які мали утруднення у навчанні, та діти з більш лег0

кими порушеннями такої можливості не мали. Отже, експерти заува0

жують, що, в окремих країнах ці дані істотно різняться. У Литві та

Білорусії понад 10% дітей навчаються за спеціально розробленими

програмами з урахуванням їхніх особливостей, у Латвії — понад

15%, а у країнах Кавказу і Центральної Азії ці дані на рівні 1%. Заз0

начено також, що в таких країнах, як Україна, Молдова, Вірменія,

Азербайджан, зменшилася кількість дітей, які навчаються за прог0

рамами спеціальних шкіл.

Водночас інтеграційні тенденції в освіті пострадянських країн,

як визначено міжнародними аналітиками, суттєво посилюються.

Зокрема схвалення Саламанкської декларації багатьма країнами

СНД та Балтії сприяє цим процесам. Позитивним прикладом є рефор0

мування освітньої галузі в Литві, де тільки 1% дітей зі складними

вадами перебуває у спеціальних навчальних закладах, а 99% дітей

з особливими потребами навчаються в інклюзивному середовищі.

Підсумовуючи, доцільно зазначити, що за даними міжнародних

експертів Дослідницького центру «Innocenti Insight» ЮНІСЕФ, у всіх

країнах пострадянського простору в період з 1990 р. спостеріга0

ється значне (приблизно втричі) зростання кількості дітей з обме0

женими можливостями. Це пояснюється не лише збільшенням наро0

джуваності дітей із вадами, а й новими заходами щодо проведення

діагностики, визнанням окремих порушень, які раніше не фіксува0

лися, покращенням скоординованості різних відомств в узгодже0

ності статистичних даних, зростанням громадських ініціатив

батьківських асоціацій тощо. Водночас статистичні дані стосовно

чисельності дітей з обмеженими можливостями в більшості країн не

збігаються з середніми загальносвітовими показниками, що свідчать

про неповноту інформації, оскільки реєструються лише ті діти, які

одержують соціальну грошову допомогу і перебувають на домашньо0

му утриманні, та ті, хто перебуває на державному утриманні у спе0

ціальних закладах (окрім Литви, де категорія «діти з особливими

потребами» охоплює всіх дітей незалежно від складності порушень).

Варто зазначити, що національні освітні системи пострадянсь0

ких країн, внаслідок глобальних соціально0політичних і економічних
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перетворень, відчули необхідність у кардинальних змінах і модер0

нізації. Порівняльний аналіз дає підстави констатувати ідентич0

ність проблем, що виникають у процесі впровадження освітніх

реформ, зокрема саме у країнах зі спільним минулим, зі схожою

економічною та політичною ситуацією, оскільки на зміну тимча0

совій відокремленості йде час обміну досвідом, інформацією про

проблеми, успіхи, перспективи розвитку освіти країн, які донедав0

на були єдиною спільнотою.
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ВИЗНАННЯ МОВИ ЖЕСТІВ ЗА ДОКУМЕНТАМИ
МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Рассмотрены вопросы, связанные с признанием жестового языка
как средства, повышающего качество образования глухих, и отра�
женные в документах международных организаций.

The article deals with questions of accepting sign language as a method of
education quality improvement for deaf people, that are presented in the
international organisations' documents.

За останні десятиріччя в цивілізованих країнах відбулися значні

політичні, економічні, соціальні та технологічні зміни. Ці зміни

вплинули і на визначення політики щодо людей з обмеженими

можливостями. При цьому відбувся принциповий перехід від
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медичної моделі, що підкреслює недієздатність людини, до соці0

альної моделі прав людини, націлених на повноправне громадян0

ство, тобто сталася зміна парадигм від пацієнта до громадянина.

Були розроблені нові стратегії, за яких інноваційні програми

і схеми зосередилися на більш індивідуалізованому, послідовному

й інтегрованому підході, який передбачає повагу до прав людини

і підкріплює повноправне громадянство і участь у суспільному житті.

Акцент був поставлений на повноваження громадян з обмеженими

можливостями для того, щоб покращувати їхнє життя, на підсилен0

ня ролі активної причетності їхніх громадських організацій до про0

цесів визначення політики і вироблення тактики.

Всесвітня федерація глухих (ВФГ), яка сьогодні об’єднує орга0

нізації глухих із 123 країн світу, діє згідно з принципами ООН,

обстоюючи рівні можливості для глухих у суспільстві та їхнє пра0

во на мову жестів. ВФГ активно займається покращенням якості

освіти глухих, зокрема під егідою ВФГ пройшли Міжнародні кон0

ференції з питань освіти глухих дітей (Стокгольм, 1993, Москва,

1996).

Концепція глухоти сформульована у Статуті ВФГ [1]. Відпо0

відно до статті 1 цього Статуту термін «глухий» має стосунок до

будь0якої особи, позбавленої слуху, особливо до такої, яка корис0

тується мовою жестів як своєю рідною мовою (§ 2, п. 2), причому

«Мову жестів скрізь сприймають як природну мову глухих, а куль0

туру глухих розглядають як елемент національної культурної спад0

щини» (§ 2, п. 1). 

Крім того, концепція глухоти роз’яснюється в Рекомендаціях

ВФГ «Як створити організацію глухих та керувати нею» (How to
Establish and Run an Organization Deaf) (с. 26–30), де формулюється

відмінність терміна «глухота» в соціально0культурному контексті,

від винятково медичного визначення. Є й інші документи цієї проб0

леми, а саме: «Співтовариство глухих: хто до нього належить?»,

«Глухі як лінгвістична меншина». 

Останніх кілька десятиріч знаменувалися поступовою зміною

в розумінні явища глухоти, чому сприяли дослідження низки наук,

зокрема соціології, культурної антропології, лінгвістики. У резуль0

таті відомості про глухоту, про глухих стали повнішими.

Клінічні дослідження медичної патології, покликані відповісти

на питання: «Які дефекти глухого, чого йому не вистачає? Якими

засобами реабілітації можна виправити цей стан?», були спря0

мовані на вивчення дефектів, властивих глухим. У всьому світі
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сформувалася певна самосвідомість глухих, які стали розглядати

себе як соціально0культурну спільноту, зі своєю мовою, самобут0

ньою історією, цінностями, звичаями, засобами й організаціями,

що розкриваються у взаємодії з іншими, тобто з «неглухими».

Як показують наукові дослідження, глухі люди відповідають усім

критеріям меншини, у тому числі з точки зору чинника спадко0

вості. Як правило, у людей, прикутих до інвалідного візка, не на0

роджується дитина0інвалід, а в розумово відсталих — із затримкою

розвитку. Що стосується глухоти, то вона буває спадковою. 

Більшість глухих ідентифікує себе з іншими лінгвістичними

меншинами. Люди, які спілкуються мовою меншин, звичайно ста0

ють пригнобленими і в царині навчання, і в отриманні послуг,

інформації. Проблеми людей, які належать до лінгвістичних мен0

шин, і глухих, які користуються мовою жестів, — аналогічні.

До того ж, як показали дослідження [2], відмова у праві корис0

тування мовою жестів призводить до фатальних наслідків для

лінгвістичного та інших аспектів розвитку глухих. 

Обмеження у використанні мови жестів є перешкодою для

спілкування, створює постійні труднощі. Слухопротезні засоби

і мовно0словесне спілкування не усувають повністю комунікаційні

бар’єри для глухих у суспільстві і не гарантують їм рівних можли0

востей. Тому нечуючі делегати всього світу схвалили резолюцію XIV

конгресу Всесвітньої федерації глухих, який відбувався в Канаді

у 2003 р. з таким пунктом :

«Ми проти порушення лінгвістичних прав і прав людини, які ще

існують у світі, глухі діти повинні мати право отримати білінгваль0

ну освіту на рідній мові жестів та державній мові країни». 

У жовтні 1992 року на 470й генеральній асамблеї ООН, на зак0

лючному етапі «Декади інвалідів», президент ВФГ (1983–1995 рр.),

професор соціології Йеркер Андерссон (США) виступив з промо0

вою мовою жестів уперше у стінах ООН на тему «Мова жестів — ключ

до взаєморозуміння». Пан Й. Андерссон звернувся з проханням до

ООН долучити до майбутніх документів, наприклад у «Загальні пра0

вила», те, що глухі забезпечують собі такі ж самі можливості, що їх

мають чуючі, а також включити у довгострокову стратегію «За

суспільство для всіх» такі заходи, які сприятимуть зникненню

бар’єрів, що відокремлюють чуючих від нечуючих. Названі заходи —

це можливість глухих отримати освіту на мові, природній для глухої

людини, тобто жестовій, можливість користуватися послугами

перекладачів мови жестів, безперешкодний доступ до засобів ма0

сової інформації, включаючи телепрограми мовою жестів.
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З того часу ВФГ постійно співпрацює з ООН, ЮНЕСКО

з питань захисту прав та інтересів глухих. Унаслідок тривалої нап0

руженої праці за активної участі почесного екс0президента ВФГ

доктора Лііси Кауппінен, Спеціальний комітет ООН 25 серпня
2006 року нарешті ухвалив положення в Конвенції з захисту та за0

безпечення прав і гідності інвалідів про визнання мови жестів,

культури глухих, їхньої культурної та лінгвистичної цілісності,

права на освіту мовою жестів, права на переклад мовою жестів,

вдосконалення і покращення застосування мови жестів у повсяк0

денному житті.

Отже, наведемо деякі витяги із Конвенції у скороченому ви0

гляді, які мають стосунок до глухих, зокрема до мови жестів.

Стаття 2. Визначення термінів
Комунікація — спілкування, що містить вербальні та невербальні

мови, систему Брайля, а також спілкування за допомогою дотиків,

засоби мультимедійних інформаційно0комунікаційних технологій.

Дискримінація за ознаками інвалідності — це будь0яке протис0

тавлення, позбавлення або обмеження прав особи з причин наяв0

ності у неї ознак інвалідності.

Стаття 9. Забезпечення інвалідів рівноправності (доступності)
1. Для уможливлення самостійного проживання людей із фізич0

ними вадами та їхньої повноцінної участі в усіх сферах життя,

країни0учасниці цього договору вживають належні заходи і забез0

печують осіб із фізичними вадами рівним, на рівних умовах з іншими,

доступом до фізичного середовища, засобів транспортування, інфор0

мації та комунікацій, охоплюючи забезпечення інформаційними

та комунікаційними технологіями і системами, а також рівним дос0

тупом до інших публічних закладів, засобів і послуг, як у міських, так

і в сільських районах. Такі заходи мають на меті пошук і усунення

будь0яких перешкод і бар’єрів з метою забезпечення рівного досту0

пу і стосуються, зокрема таких об’єктів:

a) будинків, шляхів сполучення, транспорту та інших внутрішніх

або зовнішніх закладів, охоплюючи школи, будівлі, медичні закла0

ди та робочі місця;

б) інформаційних, комунікаційних та інших послуг, долучаючи

електронні послуги й аварійні служби.

2. Країни0учасниці Конвенції повинні вжити відповідні заходи:

a) для розробки, поширення і успішного впровадження потріб0

ного мінімуму стандартів, а також програм, для забезпечення дос0

тупності для інвалідів публічних закладів, засобів і послуг;
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e) запровадити опікунські і посередницькі послуги, включаючи

послуги гідів, читачів і професійних перекладачів жестової мови;

з) забезпечити осіб з фізичними вадами доступністю до нових

інформаційних і комунікаційних технологій і систем, включаючи

мережу Інтернет;

Стаття 21. Свобода висловлювання і переконання, доступність
інформації

Країни0учасниці запроваджуватимуть усі належні заходи, які

гарантовано забезпечать осіб з фізичними вадами свободою ви0

словлювань і переконань, включаючи свободу пошуку, отримання

і розповсюдження інформації та ідей на рівних умовах з іншими і за

допомогою мови жестів, системи Брайля й альтернативних спо0

собів спілкування та всіма іншими доступними засобами, спосо0

бами і форматами комунікації за їх особистим бажанням, за умов:

a) що загальна публічна інформація, яка стосується людей

з фізичними вадами, надаватиметься у доступних форматах із ви0

користанням доступних технологій і з урахуванням різних видів

інвалідності вчасно і без нарахування додаткових витрат;

б) визнання і поширеного використання мови жестів, системи

Брайля, альтернативних способів обміну інформацією та всіх інших

доступних способів, засобів і форматів комунікації за особистим

вибором самих осіб, які мають фізичні вади, на офіційних заходах

державного рівня;

е) визнання і агітації до вживання мови жестів глухих.

Стаття 24. Освіта
1. Країни0учасниці визнають право осіб з фізичними вадами

на освіту. З погляду на реалізацію такого права без дискримінації

і на умовах забезпечення рівних можливостей, держави0учасниці

гарантують інвалідам систему навчання на всіх рівнях освіти,

а також можливість отримувати освіту протягом усього їхнього жит0

тя задля: 

б) розвитку особистостей з фізичними вадами, їхніх талантів

і творчого потенціалу, а також їхніх розумових і фізичних здібнос0

тей у найбільш повному обсязі;

д) надання можливостей особам з фізичними вадами брати ак0

тивну участь у громадянському суспільстві.

2. Для реалізації цього права країни0учасниці зобов’язані:

a) унеможливити виключення осіб з фізичними вадами із зак0

ладів загальної освіти з причин інвалідності, а також виключення
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дітей з фізичними вадами із закладів безкоштовної обов’язкової по0

чаткової та середньої освіти з причин їхньої інвалідності;

в) гарантувати особам з фізичними вадами доступність безкош0

товної, якісної початкової і середньої освіти в загальних закладах

навчання на рівноправних умовах з іншими у спільнотах, в яких во0

ни проживають;

г) гарантувати достатній рівень задоволення індивідуальних

потреб; 

д) гарантувати надання особам з фізичними вадами потрібної

підтримки в обсязі загальної системи освіти з метою створення

ефективних умов для їхнього навчання. Для цього держави0учасниці

повинні створити ефективні умови для індивідуалізованого навчання

інвалідів у середовищах, умови яких максимально сприятливі для ака0

демічного та соціального розвитку, який відповідає вимогам навчання.

3. Задля гарантування особам з фізичними вадами можливості

вчитися, жити й отримувати досвід соціального розвитку, що дасть

їм змогу отримувати знання у повному обсязі та на основі рівних

можливостей на правах членів єдиної спільноти, держави0учасниці

зобов’язані вжити відповідні заходи, а саме: 

б) полегшити вивчення мови жестів глухих і підтримувати лінг0

вістичну цілісність0самобутність глухої спільноти; 

г) гарантувати навчання осіб, а особливо дітей, які є сліпими,

глухими і глухосліпими, найбільш відповідними мовами і способа0

ми, засобами комунікації, якими користуються ці особи, а також

у такому середовищі, яке б максимально ефективно сприяло їхньому

академічному та соціальному розвитку.

4. З метою забезпечення реалізації такого права, держави0учас0

ниці зобов’язані найняти кваліфікованих вчителів, включаючи тих,

що мають фізичні вади, які добре володіють жестовою мовою

і системою сліпих Брайля, і готувати професіоналів і весь службовий

персонал для такої роботи на всіх рівнях навчального процесу. Під

час цієї підготовки потрібно повно висвітлювати проблеми і потре0

би глухих, навчати користуватися альтернативними режимами, засо0

бами і форматами комунікації, навчальною технікою і матеріалами,

призначеними для осіб з фізичними обмеженнями. 

5. Держави0учасниці гарантують особам з фізичними вадами дос0

тупність вищої освіти, професійного навчання, навчання у дорос0

лому віці та навчання протягом всього життєвого циклу без обмежень

і будь0яких форм дискримінації на рівних умовах з усіма іншими. 
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Стаття 30. Участь у культурному житті, право на відпочинок, доз>
вілля і спорт

1. Держави0учасниці визнають право особи з фізичними вадами

брати участь на рівних умовах з усіма іншими у культурному житті

і вживатимуть усі належні заходи, щоб особи з фізичними вадами

мали гарантований: 

a) доступ до викладених у належному форматі матеріалів культури; 

б) доступ до телевізійних програм, фільмів, театрів та інших куль0

турних заходів, за допомогою відповідних інформаційних форматів; 

4. Особам з фізичними вадами надається право, на рівних умовах

з іншими, визнавати і підтримувати свою специфічну культурну

і лінгвістичну цілісність, включаючи мови жестів і культуру глухих. 

Конвенція була прийнята на Генеральній асамблеї ООН 13 грудня
2006 року після п’ятирічних дебатів і обговорень [3]. Міжнародна

нарада інвалідів (ЮС) відзначає прийняття Конвенції про захист

прав осіб з фізичними вадами.

Конвенція виведе осіб із фізичними вадами зі стану ізоляції,

штучно створеної дискримінаціями, і допоможе їм повністю і на

рівних умовах включитися до участі в усіх сферах соціального і полі0

тичного життя суспільства.

У Конвенції наведено права нечуючих осіб, зазначено їхнє пра0

во на використання рідної мови — мови жестів, на надання таким

людям перекладачів тощо.

Цей перший з початку століття договір про захист прав людини

є єдиним міжнародним юридичним документом із захисту прав

осіб з фізичними вадами. Ця подія докорінно змінює політичну си0

туацію в напрямі поваги до осіб із фізичними вадами, як до людей

із особливими правами.
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НАУКОВО<ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ
СИСТЕМИ РАННЬОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ДОПОМОГИ

ДІТЯМ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ

В статье идет речь о важности ранней комплексной помощи де�
тям с проблемами зрения. Особое внимание уделено созданию системы
ранней помощи как составной части специального образования. Выде�
лены основные базовые принципы построения данной системы.

Article told about the importance of early complex intervention system for
children with visual impairments. Special attention is paid to creation of sys�
tem early intervention as content part of special education. Also there are
marked basic rules for building this system.

Підтримка раннього дитинства є складовою частиною соціально0

економічної політики держави. Загальна політична ситуація, особли0

вості ринку праці, обсяг витрат на соціальну сферу, організаційні

зміни у системах освіти й охорони здоров’я, правовий захист цивіль0

них свобод — ось неповний перелік макрофакторів впливу на ефек0

тивний захист дитини та її сімейного оточення.

Дані проведеного аналізу причин інвалідності по зору з дитин0

ства показали, що основними факторами, які призвели до інвалід0

ності, стали: недосконалий стан реабілітації дітей з вадами зору,

відсутність вчасної та кваліфікованої комплексної корекції, непра0

вильна оцінка життєвого прогнозу дитини [2]. Реабілітаційний

прогноз — це передбачувана ймовірність реалізації реабілітаційного

потенціалу та передбачувана перспектива успішної соціалізації та

інтеграції дитини з вадами зору в суспільство. За останні роки спос0

терігається позитивна тенденція у спільній діяльності систем охо0

рони здоров’я та освіти щодо розроблення заходів, спрямованих на

попередження інвалідності дітей з вадами зору. Саме тому кате0

горія дітей з вадами зору може стати «пілотною» в перших кроках зі

створення системи ранньої комплексної допомоги дітям із вадами

психофізичного розвитку. 

Безумовно, оптимізація чинної освітньої системи (або певною

мірою модернізація) залежить від вирішення загальних соціальних

практика, досвід, перспективи Розділ II



та економічних завдань у державі. Однак важливо виокремити спе0

цифічні завдання підтримки раннього дитинства. Отже, це:

1. Виявлення потреб дитини, батьків і спеціалістів, які працю0

ють з дитиною.

2. Визначення ресурсів для реалізації потреб та вирішення

основних завдань дошкільного дитинства (міжвідомча взаємодія,

професіоналізм спеціалістів, активність батьків).

3. Формування варіативних шляхів покращення забезпечення

прав і свобод дітей дошкільного віку та їхніх батьків.

4. Організація системи ранньої комплексної допомоги, що посідає

особливе місце у системі допомоги дошкільникам із вадами пси0

хофізичного розвитку. 

Рання допомога — це певна ідеологія, суб’єктом якої є сім’я, а не

дитина з вадами психофізичного розвитку. Метою її є навчання

батьків відповідальності за долю дитини, формування активної

соціальної батьківської позиції.

Рання допомога — це система служб, що надають комплексну,

ранню та своєчасну допомогу дітям від народження до 3(6) років та

їхнім сім’ям. Саме ця система забезпечує:

– профілактику наслідків серйозних уражень аналізаторів і цент0

ральної нервової системи;

– недопущення інвалідності;

– корекцію вторинних недоліків і компенсацію психофізичного

розвитку дитини.

В історичному аспекті на території колишнього СРСР були

сформовані дві диференційовані системи освіти: загальна і спе0

ціальна. Замовником результатів діяльності цих систем виступала

держава. Саме вона визначила вісім типів спеціальних навчальних

та дошкільних закладів. Політична криза 900х років, набуття

Україною незалежності сприяли переходу до демократичних

цінностей у суспільстві. Держава фактично самоусунулася від за0

мовлення на випускника спеціального навчального закладу, а сім’я,

яка мала б прийти на зміну державі, ще не сформулювала свої

потреби. Зміни, що відбулись у свідомості батьків дітей з особливи0

ми освітніми потребами, зокрема категоричне несприйняття

сеґреґованої інтернатної системи спеціальної освіти, підштовхнули

освітню систему до організації інтеграції таких дітей, часто непро0

думаної, побудованої винятково на бажанні та гаслах, незабезпеченої

відповідними матеріальними та людськими ресурсами. У цей час на

Заході фактично зникає диференціація освіти, створюються «школи
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для всіх», пріоритетом спеціальної освіти стає рання та вчасна до0

помога дитині з вадами психофізичного розвитку.

Отже, треба зазначити потребу еволюційного шляху перебудови

системи спеціальної освіти, яка передбачає підготовку:

– спеціалістів — відповідно до нових вимог та умов праці;

– батьків — щодо чіткого усвідомлення своїх потреб;

– соціуму — щодо прийняття дитини, яка відрізняється від

інших [1].

Проблема поширення та розвитку інтеграційного процесу в освіті

тісно пов’язана з соціокультурним розвитком кожної особи. Саме

тому нам дуже важливий період, в якому існували б стара і нова

системи. Рання допомога — це, власне, шлях до підготовленої

й успішної інтеграції. Наявні західні технології, якими часто захоп0

люються спеціалісти, можуть виступати лише допоміжними засо0

бами, при формуванні української системи ранньої допомоги треба

враховувати реалії нашої держави, особливості нашого українського

менталітету. 

На сучасному етапі відбувається парадоксальний процес збли0

ження двох різних освітніх систем: інтегрованої та диференційова0

ної. І лише потім може бути збудована справжня система інтеграції,

що зародиться в надрах системи ранньої допомоги. Прикладом слугує

Самарський регіон Російської Федерації [3], в якому за умов потуж0

ного розвитку системи ранньої допомоги у 2005 р. на 40% скороти0

лася потреба у класах інтенсивної педагогічної корекції — для дітей

із затримкою психічного розвитку (ЗПР). Однією з головних проб0

лем діяльності практичних психологів загальноосвітніх шкіл є діти

із ЗПР. Проблема раннього дитячого аутизму (РДА) створює сер0

йозні перепони перебуванню в навчальному закладі дитини з таким

діагнозом. Дослідження, проведені у країнах Європи, свідчать, що

ЗПР у більшості випадків — це відсутність ранньої вчасної допомоги

і спеціальної дошкільної освіти, а раннє виявлення та ранній поча0

ток корекційної роботи з дитиною, що має РДА, може не допустити

розвиток цього складного порушення, а лише аутоподібну поведін0

ку дитини.

Створення системи ранньої комплексної допомоги дітям з вадами

психофізичного розвитку передбачає і певні зміни в системі дош0

кільної освіти. Особливу увагу варто приділити інтеграції в дош0

кільних закладах у вигляді:

– інклюзії (змішані групи);

– соціальної інтеграції (групи компенсаторного чого типу в за0

гальній дошкільній установі).
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Саме дошкільна інтеграція визнана найдемократичнішою інтег0

рацією. 

Перебування дітей з особливими освітніми потребами спільно зі

здоровими дітьми не вносить жодних суперечностей в освітньо0ви0

ховний процес загальної дошкільної групи, а часом, навпаки,

сприяє прискореному розвитку здорових дітей. Наприклад, вико0

ристання надписів предметів для дітей із вадами слуху в освітньому

середовищі дає змогу прискорити процес навчання читання, а ви0

користання якісної наочності, дотримання екоофтальмологічного

режиму є важливою складовою начально0виховного процесу не

тільки для дітей з вадами зору. 

У США на побудову якісної системи ранньої допомоги та систе0

ми інтеграції дітей з особливими освітніми потребами було витра0

чено 50 років [5]. Нам треба йти еволюційним, а не революційним

шляхом, реорганізуючи спеціальну освіту. Також варто враховувати

тенденції, сформовані у нашому суспільстві щодо відмови від ди0

тини в пологовому будинку за медичними показаннями. Дуже

часто це відбувається через недостатність інформації у молодих

батьків про перспективи розвитку проблемної дитини. Через це

служба ранньої допомоги, що формується в Україні, виконує

зовсім інші функції, ніж у країнах Заходу. Зокрема це попередження

сирітства.

Базові принципи ранньої допомоги

I. Принцип усвідомлення того, що служба ранньої допомоги (РД)

є складною відкритою соціальною системою. І як у будь0якої сис0

теми, в неї є періоди становлення, розвитку, кризи. Через свою

відкритість система широко взаємодіє з соціумом, вивчає його по0

треби та потреби батьків, долає інформаційний голод. Отже:

1) батькам дитини з вадами психофізичного розвитку потрібний

не діагноз, а соціальний прогноз. Спеціалісти служби РД спільно

з батьками складають індивідуальну програму розвитку дитини;

2) служба РД повинна надавати юридичну підтримку сім’ям,

інформуючи їх про права та можливості дітей0інвалідів;

3) матеріальна підтримка сімей здійснюється через встановлен0

ня державної соціальної допомоги сім’ям дітей0інвалідів, інфор0

мацію про яку можна отримати в службі РД;

4) взаємозв’язок і взаємодія між різними спеціалістами, заклада0

ми і галузями. Служба РД може виступати координатором діяль0

ності, спрямованої на допомогу сім’ї.
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II. Принцип роботи служби РД, спрямований на цінності сімей0

ного виховання: для сім’ї, на сім’ю, в ім’я сім’ї. Головним завдан0

ням працівників служби РД є побудова стосунків батьків і дитини

з вадами психофізичного розвитку.

III. Командний принцип роботи служби РД. Працівники служби

працюють не як окремі спеціалісти, а командою. Мінімальна

кількість спеціалістів у команді — троє. Потрібно розпочати підго0

товку спеціалістів у сфері ранньої допомоги дітям з вадами розвит0

ку у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної

освіти, знайомлячи з сучасними діагностичними та корекційними

методиками, проводячи тренінги з командою утворення. Батьки

також є членами цієї команди, тому спеціалістам важливо навчи0

тися сприймати їх як партнерів. Перед спеціалістами служби РД

стоїть складне завдання: навчити сім’ю жити одним днем, радіти

найменшим позитивним крокам (щоденним досягненням). Служба

РД вирішує такі важливі проблеми спільно з сім’єю дитини з особ0

ливими освітніми потребами:

– зменшення часового розриву між постановкою діагнозу і на0

данням конкретної корекційної допомоги;

– максимальне включення найближчого оточення, зокрема бать0

ків, у процес корекції вад розвитку та виховання дитини0інваліда;

– навчання бачення позитивних якостей дитини, а не проблем

розвитку;

– недопущення тяжкої інвалідизації.

IV. Каскадний принцип керівництва службою РД. Для координації

роботи службою РД потрібно створення, окрім районних Центрів

розвитку дитини, головного центру, завданнями якого будуть ана0

літична й координаційна діяльність, а саме:

– отримання даних від системи охорони здоров’я про динаміку

та кількість народжених дітей з вадами психофізичного розвитку та

їх аналіз;

– аналіз забезпеченості першою медичною допомогою дитячого

населення;

– аналіз форм соціальної роботи з цією групою населення;

– аналіз мережі дошкільних закладів і груп компенсаторного типу;

– аналіз відповідності освіти спеціалістів, які працюють з дітьми

з вадами психофізичного розвитку;

– співпраця з дитячою медичною службою;

– підготовка та підвищення кваліфікації персоналу служби РД;

– підтримка та супровід працівників служби РД на їхньому

робочому місці (супервізія).
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Ефективність ранньої допомоги вимірюють у всьому світі за

кількома параметрами. Економічна система оцінки ефективності

була розроблена в Англії. Долар, вкладений у службу РД, дає еко0

номію в 10 доларів при прийнятті 6–70річної дитини в школу.

Собівартість освіти дитини з особливими освітніми потребами

в кілька разів (6–36 разів) вища, ніж здорової.

Після отримання ранньої комплексної допомоги 25% дітей з ва0

дами психофізичного розвитку готові до перебування у звичайному

дошкільному закладі. Десятирічний досвід експериментальної педа0

гогічної діяльності у Львівському навчально0реабілітаційному

центрі для дітей з вадами зору «Левеня» показує, що надання

спеціальної допомоги дитині в ранньому, дошкільному віці та по0

чатковій школі у 87% дітей з вадами зору формує стійкі позитивні

тенденції у стані зору та розвитку, що робить можливим успішну

інтеграцію цих дітей в загальноосвітні масові школи.

Успішна робота служби РД сприятиме зміні контингенту

у спеціальних школах0інтернатах. Діти з нескладними порушення0

ми зможуть бути успішно інтегровані, а контингент спецшколи0

інтернату ускладниться. За наявних фінансових витрат будуть

охоплені навчанням так звані ненаучувані діти, а самі школи0інтер0

нати зможуть змінити свій статус на статус навчально0реабіліта0

ційного центру зі стаціонарним і змінним контингентом.

Значні кошти сьогодні витрачаються на індивідуальне навчання,

яке є дуже неефективним з двох причин: відсутність відповідного

фахівця для роботи з дитиною та відсутність корекційно0реабілі0

таційного компонента в роботі. Попередження виникнення склад0

них вторинних відхилень у розвитку дитини внаслідок первинного

дефекту приводить до кращого життєвого прогнозу, потенційної

можливості успішної інтеграції такої дитини в середовище здоро0

вих однолітків.

Аналіз досвіду реалізації програм ранньої допомоги дітям з вада0

ми психофізичного розвитку у країнах Західної Європи та Росії, си0

туації в сучасному українському суспільстві показує, що сьогодні

в Україні є всі умови для створення ефективної системи ранньої

комплексної допомоги дітям з вадами зору [3; 4]. Завдяки наявності

достатньої мережі медичних закладів, обов’язкових медичних оглядів

дітей першого року життя, співпраці головних обласних дитячих

офтальмологів зі спеціальними навчальними закладами для дітей із

вадами зору стає можливою організація раннього виявлення та на0

дання своєчасної комплексної допомоги дітям цієї категорії. 
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У квітні 2006 р. на базі Навчально0реабілітаційного центру для

дітей з вадами зору «Левеня» у м. Львові відбувся Всеукраїнський

науково0практичний семінар «Медична реабілітація як складова

частина ранньої соціально0педагогічної адаптації дітей з вадами зо0

ру» для головних дитячих офтальмологів управлінь охорони здо0

ров’я, дитячих лікарів0офтальмологів спеціальних загальноосвітніх

навчальних закладів для сліпих і дітей зі слабким зором за участю

провідних дитячих офтальмологів України. 

На семінарі були висвітлені актуальні проблеми з питань медич0

ної реабілітації та ранньої соціально0педагогічної адаптації дітей

з вадами зору, намічені шляхи їх вирішення. Особливо відзначено

потребу організації в Україні патронажної медико0психолого0педа0

гогічної служби. Учасники семінару ознайомилися з діяльністю

спеціального експериментального освітнього закладу нового ти0

пу — Навчально0реабілітаційного центру для дітей з вадами зору

«Левеня». 

На семінарі промовці зазначили, що одним з найважливіших

чинників прогресивного розвитку суспільства є гуманне, дбайливе

ставлення до дітей із вадами фізичного та розумового розвитку.

Діти з такими вадами мають особливе право на соціальну підтрим0

ку та державну турботу. 

Для забезпечення медико0соціальної реабілітації, реалізації пра0

ва всіх дітей на освіту потрібні узгоджені, невідкладні заходи з боку

державних структур, координація діяльності усіх дотичних інсти0

туцій суспільства.

Учасники семінару «Медична реабілітація як складова частина
ранньої соціально�педагогічної адаптації дітей з вадами зору» зверну�
лися з пропозиціями до Міністерства освіти і науки України:

Рекомендувати:
– розширити мережу спеціальних дошкільних закладів для дітей

з порушеннями зору, зокрема спеціальних груп для сліпоглухих

дітей, до забезпечення повної потреби в них;

– сприяти створенню освітніх закладів нового типу — навчаль0

но0реабілітаційних центрів, що комплексно вирішують питання

організації допомоги дітям з глибокими порушеннями зору: від пат0

ронажної служби до здобуття вищої освіти й кваліфікації;

– поглибити медичним компонентом систему реабілітації дітей

з вадами зору шляхом розширення медичних штатів спеціальних

шкіл та спеціальних дошкільних закладів, забезпечити їх потрібною

лікувально0корекційною апаратурою;
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– увійти з пропозицією до Уряду України щодо законодавчого

вирішення питання системи фінансового забезпечення дитини0

інваліда (навчання, виховання, забезпечення адекватними засобами

індивідуальної корекції), закріпивши порядок «гроші за дитиною»,

що сприятиме ефективній інтеграції дитини0інваліда в середовище

здорових дітей;

– оснастити спеціальні заклади для дітей з порушеннями зору

потрібним навчально0корекційним обладнанням, а їхніх вихован0

ців — адекватними засобами індивідуальної корекції;

– застосовувати сучасні методи психолого0педагогічної діагнос0

тики та індивідуальні програми реабілітації в спеціальних навчаль0

них закладах для дітей з вадами зору.

Міністерству охорони здоров’я України:
1. Сприяти створенню системи запобігання виникнення сліпоти

в дітей:
– проводити підготовку кадрів з метою впровадження мікрохі0

рургічних методів лікування в усіх дитячих офтальмологічних

відділеннях;

– упроваджувати в життя і контролювати виконання тимчасо0

вих стандартів якості та лікування дітей з хворобами органа зору

в стаціонарах та поліклініці;

– проводити профілактичну роботу, спрямовану на зниження

захворювань органа зору;

– розширити ROP0скринінг та лікувальну програму для всіх не0

онатальних центрів в Україні;

– аналізувати показники захворювання та інвалідності у дітей

з хворобами очей;

– розробляти і впроваджувати у практику нові методи лікування

хвороб органа зору;

– забезпечити чіткий облік дітей з комбінованими глибокими

порушеннями зору і слуху.

2. Покращити медичне обслуговування дітей з вадами зору:
– організувати та створити чотири центри з боротьби зі сліпо0

тою, оснастити їх потрібним обладнанням;

– організувати кабінет моніторингу дітей з ретинопатією недо0

ношених та його відповідного обладнання;

– розпочати в Україні підготовку спеціального середнього ме0

дичного персоналу (сестер0ортоптисток) та перепідготовку офталь0

мологічних сестер, які працюють у закладах освіти;
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– навчати лікарів0неонатологів методів скринінг0обстеження

всіх дітей першого року життя задля виявлення серед них немовлят

зі складними вадами зору, а також сліпоглухих;

– посилити доступні інфраструктури для надання очної допо0

моги (створення бригад на рівні області для надання медичної до0

помоги дітям сільської місцевості, особливо в районах, де відсутні

дитячі офтальмологи);

– забезпечити потреби у специфічному обладнанні, зокрема

непрямі офтальмоскопи для регіональних центрів по менеджменту

та скринінгу ROP;

– забезпечити дітей з порушенням рефракції лікуванням в умовах:

поліклініки, дитячого стаціонару, дитячого садочка, школи для дітей

з порушеннями зору, спеціального санаторію або табору відпочинку;

– забезпечити виявлення випадків дитячої сліпоти, що потре0

бують мікрохірургічного втручання в спеціалізованих офтальмоло0

гічних дитячих відділеннях, республіканських центрах.

Підбиваючи підсумки, треба зазначити, що створення системи

ранньої комплексної допомоги дітям з вадами зору дасть змогу скоро0

тити кількість спеціальних навчальних закладів для їхнього навчання,

оскільки багато вторинних відхилень у розвитку можна буде попере0

дити, якщо вчасно і якісно надавати допомогу дітям у ранньому віці.
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УДК 376.10056.3:159.937.52 І. М. Омельянович,
викладач

РОЗВИТОК ПРОСТОРОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ
У ПЕРШОКЛАСНИКІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ

НЕДОСТАТНІСТЮ

В данной статье раскрыты проблемы ориентации в пространстве
первоклассников с интеллектуальной недостаточностью. Анализ ис�
следований, сделанный в статье, свидетельствует о том, что у дан�
ной категории детей младшего школьного возраста степень овладения
пространственными понятиями и умениями недостаточна, а пос�
кольку развитие пространственной ориентации способствует успеш�
ному усвоению школьных знаний, имеет связь с ежедневной жизнью
и деятельностью ребенка, данная проблема является актуальной для
обеспечения обучения детей во вспомогательной школе.

This article is devoted to spatial orientation of mental retarded first gra�
duated pupils. Analysis of research made in this article is evidence that chil�
dren with lack of mental development primary school age have not enough
degree of forming acquirement of spatial concepts and habits. It is actual
problem now because developing of spatial orientation gives help for success�
ful learning school knowledge and has connection with children’s daily life
and activity.

Орієнтування у просторі та вільне оперування просторовими об0

разами є тим вмінням, яке забезпечує належний рівень розвитку

різних видів діяльності дитини: ігрової, навчальної, трудової.

Аналіз літературних джерел дає підстави стверджувати, що опе0

рування просторовими поняттями містить аналіз різних ознак,

зв’язків, відношень між об’єктами в процесі пізнання навколишньо0

го світу. Сприймання простору, відображаючи об’єктивну реаль0

ність, дає дитині можливість орієнтуватися в дійсності, забезпечує

правильне уявлення про неї (Г. О. Люблінська). 

Для дітей дошкільного віку вміння орієнтуватися у просторі

є однією з умов соціально0побутової адаптації та підготовки їх до

навчання в школі. Недоліки просторових уявлень і понять у цих

дітей позначаються на всіх видах діяльності: зображувальній,

конструктивній, ігровій, а далі — навчальній і трудовій.
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Знання просторових характеристик і відношень є важливою умо0

вою успішного засвоєння першокласниками навчальних предметів.

На уроках математики, мови (письмо, читання), малювання, тру0

дового навчання наявність просторових уявлень сприяє правиль0

ному виконанню дітьми практичних завдань. Водночас, просторове

орієнтування має зв’язок зі щоденним життям і діяльністю дитини.

Просторові характеристики предметів та явищ щодо їхніх ознак

(форма, величина), напрямків та відношень між предметами — уні0

версальні за своїм застосуванням для опису багатьох явищ та подій

середовища.

Просторова орієнтація — це уявлення про форму, величину, по0

ложення предметів, напрямок (орієнтування у сторонах горизонту)

відносно себе та інших предметів.

У психолого0педагогічній літературі проблемі просторового

орієнтування присвячені дослідження багатьох вчених0дефекто0

логів (М. Г. Аббасов, К. І. Вересоцька, О. П. Гаврилушкіна, Т. М. Го0

ловіна, І. О. Грошенков, З. М. Дунаєва, Р. Т. Ібаньєс, Л. М. Кассал,

Л. М. Лєзіна, Л. А. Пепік, Н. М. Уманська та ін.), в яких зазначено,

що розвиток просторового орієнтування у дітей з інтелектуальною

недостатністю підпорядковується тим самим загальним закономір0

ностям, що й у дітей з нормальним інтелектом, але відбувається

своєрідно, а недоліки просторової орієнтації обумовлені значною

мірою особливостями психофізичного розвитку.

Різні параметри просторового орієнтування дітей з інтелекту0

альною недостатністю вивчали відомі в дефектології вчені. Так

сприймання і аналіз форм досліджували І. М. Соловйов, М. М. Ну0

дельман, А. І. Ліпкіна, В. Г. Петрова, Б. І. Пінський; просторова

організація діяльності представлена в роботах О. Р. Лурія, М. Б. Ейді0

нової, М. С. Певзнер, Р. Д. Бабенкової, В. І. Лубовського, С. Л. Мирсь0

кого; особливості оволодіння словами і словосполученнями, які

містять просторове відношення предметів досліджували М. Ф. Гнєз0

дилов, Т. К. Ульянова, М. Г. Феофанов; розуміння напрямків —

Т. М. Головіна, В. В. Мурашов, В. О. Липа, Т. І. Пороцька.

Результати досліджень М. Г. Аббасова, К. І. Вересоцької, Т. М. Го0

ловіної, І. О. Грошенкова, Н. Ф. Кузьміної0Сиром’ятнікової,

М. М. Пєрової, Н. М. Стадненко показують, що у дітей молодшого

шкільного віку з інтелектуальною недостатністю формування прос0

торових уявлень і понять відбувається з великими труднощами і на0

багато повільніше, ніж у дітей з нормальним розвитком. Їм склад0

ніше сприймати і відтворювати просторові відношення предметів,

ніж їхні просторові ознаки. 
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Наявні дослідження та наші спостереження практики до0

поміжної школи свідчать, що діти зазначеної категорії приходять до

школи з певними ознаками недорозвитку важливих компонентів

просторової орієнтації і це ускладнює їхню навчальну діяльність.

Разом з тим, змістом навчання в школі передбачено вимоги щодо

просторового орієнтування учнів. На уроках математики, українсь0

кої мови (період навчання грамоти), трудового навчання, образо0

творчого мистецтва, фізкультури, ритміки діти повинні використо0

вувати знання напрямків «ліворуч», «праворуч», «вперед», «назад»,

«посередині», «на рівні голови», «на рівні ніг», «на рівні поясу»,

«перед собою», «за собою» тощо; вміти орієнтуватися на площині

аркуша паперу; на робочій площині парти (стола). У період почат0

кового навчання, крім букв і цифр, школярі повинні розрізняти

велику кількість знаків (пунктуаційні при читанні та письмі, знаки

арифметичних дій тощо). Оволодіння словом здійснюється посе0

редництвом зорового сприймання знаків, що позначають звуки

мовлення. У процесі читання дитині потрібно розрізняти букви,

особливо подібні за зображенням, їх розміщення на рядку, пересу0

вати лінії погляду зліва направо, з верхнього рядка на нижній.

Сама літера також містить просторові ознаки — це форма, величи0

на, напрямок.

На уроках письма вчитель називає спеціальні слова0терміни

(нижній рядок, верхній рядок, пряма лінія, похила лінія, овал,

напівовал), які доповнюються описом маршруту руки, що пише,

коли вчитель мовленнєво супроводжує свої дії: «з верхнього рядка

вниз веду пряму лінію, заокруглюю і веду доверху похилу лінію», то

дитині потрібно вміти зіставляти просторові ознаки різних літер

У процесі вивчення математики дітям потрібно постійно вживати

слова, які позначають просторові відношення (праворуч, ліворуч,

верхній, до, перед, над, під, за, після, позаду, між, передує тощо).

у пропедевтичний період на цих уроках вводиться термінологія,

яка є важливою для підготовки дітей до сприймання знань з гео0

метрії. У першому півріччі на уроках читання, письма і математики

школярі вчаться орієнтуватися на сторінці книжки і зошита, а ви0

вчаючи правила нумерації та правопису, вживати і розуміти зміст

слів, які передбачають наявність узагальнених просторових уяв0

лень, відповідного досвіду просторової орієнтації (перше місце

зліва, праворуч знизу, перед числом чи буквою тощо).

На уроках малювання учні повинні використовувати слова0на0

зви, які вони одержали під час вивчення математики, що містять
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просторові характеристики (широкий — вузький, довгий — корот0

кий, товстий — тонкий, половина, рівні частини, однакові, біль0

ша — менша частина), а на уроках фізкультури та заняттях з ритміки

відбувається практичне диференціювання дитиною правого і ліво0

го боку власного тіла і напрямків оточуючого простору. Школярі

мають розрізняти просторові відношення під час виконання

гімнастичних вправ, рухливих ігор, вправ з предметами. 

Аналіз змісту навчальних програм для першого класу допоміж0

ної школи дозволив визначити знання і уміння, які забезпечують

учням орієнтування: у схемі власного тіла (орієнтування на собі);

у напрямках простору; у положеннях предметів; в ознаках пред0

метів (форма, величина); на площині аркуша паперу. З метою вияв0

лення стану просторового орієнтування дітей, які приходять до

школи, здійснено дослідження на початку навчального року. При

цьому враховувалось в яких установах чи домашніх умовах перебу0

вали діти (загальноосвітня школа, дошкільна установа для дітей

з нормальним інтелектом, дошкільна установа для дітей з вадами

мовлення, дошкільна установа для дітей з інтелектуальною недос0

татністю).

Відповідно до визначених груп знань і умінь з просторового

орієнтування нами розроблено п’ять серій завдань, що мали впра0

ви, які пропонувалися дітям. Це вправи на визначення орієнту0

вання у схемі власного тіла (орієнтування на собі), а саме: на

визначення правої (лівої) руки, лівого вуха, правої ноги, лівого ока

тощо. Для з’ясування уявлень і понять про напрямки простору,

учням пропонувалися вправи, які передбачали встановлення місця

предмета (праворуч, ліворуч, позаду, вгорі, внизу), позначення нап0

рямку і виконання дії (відійти у праву (ліву) сторону, зробить крок

вперед (назад), нахилити голову вниз, підняти руки вгору).

Орієнтування дітей у положеннях предметів визначалось у процесі

виконання вправ на знаходження місця цього об’єкта відносно

інших: зверху, знизу, в, над, біля, під, праворуч, ліворуч тощо. Знання

учнями просторових ознак предметів — форми та величини пере0

вірялись на вправах, які вимагали шляхом порівняння визначити:

великий — менший — найменший, коротша — довша, найбільший —

найменший, коротша — довша — найдовша; форм предметів —

розкладання геометричних фігур у вирізані віконця, домальову0

вання квадрата, трикутника, прямокутника, кола, овалу, побудови

з паличок будинку, драбини, ялинки, закінчення малюнка з правого

(лівого) боку (листок, грибок). Уміння здійснювати орієнтування
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на площині аркуша паперу передбачало перевірку практичних

вмінь учнів визначати сторони аркуша, верхній (нижній) край, сере0

дину, нижній (верхній) правий (лівий) куток.

Аналіз одержаних даних дав можливість зробити висновок про

те, що орієнтування у схемі власного тіла викликало в учнів першо0

го класу значні утруднення, більшість дітей не вміють визначати

праву і ліву руку, ліве око, праве вухо тощо. Лише 30% учнів вико0

нали запропоновані завдання правильно. Деякі діти правильно

визначали ліву руку, але в той самий час не могли показати ліву ногу,

ліве око.

Нами встановлено, що першокласникам складно визначити

просторові відношення між предметами, однак словесно визначи0

ти положення предметів їм було важче, ніж самостійно маніпулю0

вати ними за інструкцією експериментатора. 46% дітей виконали

завдання вірно, інші припустилися помилок в позначенні таких

просторових понять, як «біля», «над», «попереду», «позаду». Це

свідчить про недостатній рівень володіння словами, які містять

просторові характеристики.

Перевірка знань просторових ознак предметів (форма, величи0

на) показала, що третина дітей знає назви геометричних фігур, але

завдання, які передбачали наявність просторових уявлень (дома0

люй, щоб утворився трикутник, закінчи малюнок з правого боку

тощо), більша половина дітей виконала з помилками. Завдання

щодо визначення величини лише третина учнів виконала правиль0

но, інші допускали помилки в практичних завданнях типу: покажи

найкоротшу смужку, довшу, найдовшу; знайди серед грибочків

найбільший і найменший. 

Наші дослідження вказують на те, що лише незначна частина

учнів орієнтується на аркуші паперу. Щодо виконання графічних

вправ, то за зразком деякі діти виконують завдання правильно,

а виконання за словесною інструкцією викликає значні труднощі.

Отже, проведене дослідження дало змогу встановити, що в учнів

першого класу стан просторового орієнтування досить низький.

Аналіз одержаних результатів дав підставу для висновку про недос0

татній рівень розвитку просторового орієнтування у дітей з інтелек0

туальною недостатністю.

За даними нашого дослідженя видно, що третина учнів, які

перебували в дитячій установі для дітей з інтелектуальною недостат0

ністю та в дитячій установі для дітей з вадами мовлення орієнтуються
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у схемі власного тіла, знають, в деякій мірі, напрямки, але не завжди

можуть їх позначити словесно. Найскладнішими для них вияви0

лись графічні завдання.

Діти, які рік навчалися в масовій школі, мають недостатні знан0

ня орієнтування у схемі власного тіла, у відношеннях між предме0

тами, у напрямках простору. Складними для них також виявилися

графічні завдання і завдання, які передбачали наявність просторо0

вих уявлень.

Дуже низькі показники розвитку просторового орієнтування про0

демонстрували діти, які перебували до вступу в школу в домашніх

умовах. У цих дітей майже відсутні слова, які позначають просто0

рові характеристики, вони плутають напрямки, орієнтуючись у схемі

власного тіла іноді просто вгадують, а іноді за інструкцією: «Підніми

праву руку вгору» піднімають одну, а потім другу, що свідчить про

те, що дитина не орієнтується в завданні. Графічні вправи діти не

змогли виконати, вони, навіть, не орієнтувались у просторі арку0

ша паперу.

Отже, можна зазначити, що там, де проводилася робота з фор0

мування просторового орієнтування — це дошкільні установи —

діти мають певні знання, але вони перебувають не на достатньому

рівні.

Проведений теоретичний аналіз загальної та спеціальної пси0

холого0педагогічної літератури, що належить до проблеми на0

шого дослідження та вивчення практики, дозволяє встановити

таке:

– просторові уявлення і поняття є важливою ланкою у процесі

навчальної діяльності школярів, оскільки ці знання потрібні учням

в їх подальшій навчальній і трудовій діяльності, а також вони

відіграють значну роль у корекції та розвитку дітей з інтелектуаль0

ною недостатністю;

– формуванню просторового орієнтування потрібно приділяти

увагу саме на початковому етапі навчання для успішності подаль0

шого опанування всіма навчальними предметами; оскільки розви0

ток орієнтування у просторі сприятиме готовності учнів усвідомле0

но виконувати завдання з математики, української мови, трудової

праці, образотворчого мистецтва;

– достатній рівень просторового орієнтування можна забезпе0

чити впровадженням у навчальний процес спеціальної системи

вправ, розробленої на основі міжпредметних зв’язків.
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ДО ПИТАННЯ ПРО РЕАЛЬНИЙ СТАН НАВЧАННЯ
ОСІБ ІЗ ВАДАМИ СЛУХУ В УКРАЇНІ

Освещены проблемы, связанные с нынешним состоянием обучения,
воспитания и трудоустройства людей с нарушениями слуха в Украине.
Предложены пути выхода из создавшейся ситуации.

The article reviews problems of education, upbringing and employment of
people with hearing impairments in Ukraine. The article also offers ways of
improving the situation.

Система навчання і виховання дітей з порушеннями слухової

функції є невід’ємною складовою частиною єдиної системи освіти,

яка в нашій державі унормована законодавчо. В Україні десяти0

літтями стабільно працює чітка, доволі розгалужена порівняно
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із закордоном диференційована система спеціальних навчально0

виховних закладів для осіб із порушеннями слуху. Наразі це 58 шкіл

(32 школи для глухих та 26 шкіл для слабочуючих дітей), в яких на0

вчаються близько 8 тис. учнів та 20 дошкільних закладів, в яких наз0

вані особи дотримуюються принципу неперервності, здобувають

відповідний освітній рівень, згодом і певний рівень професійно0

трудової підготовки. Не треба забувати й про те, що діти з пору0

шеннями слуху починають інтегруватись у загальноосвітні ма0

сові дошкільні та шкільні заклади, хоча кількість таких осіб поки

що лишається невідомою.

У минулому масовим, а нині поодиноким явищем є факт прийо0

му дитини з порушенням слуху в школу без проходження дошкіль0

ної підготовки, але такі поодинокі факти все ж існують, і це гово0

рить про недостатність роботи медичних закладів, функцією яких

є поставлення кожної дитини на облік та її обов’язкове обстеження

на предмет визначення стану слуху. Також таке упущення можна

пояснити відсутністю кваліфікованих кадрів, зокрема психологів

на селі, саме там, де відбуваються означені факти, коли не прово0

диться відповідна робота з батьками таких дітей. 

Крім того, мають місце й факти, коли діти з дитячих садків при0

ходять у школу із запізненням у віці та отримують статус переростків.

Таким дітям вкрай важко адаптуватися до контингенту класу, який

є додатковою психологічною травмою. Батьки, надміру опікаючи

своїх дітей через свою непоінформованість, а часом і через «м’яке

нав’язування» з боку персоналу дитячого закладу, залишають їх ще

на рік0два довше «побути в дитинстві», не усвідомлюючи майбутніх

негативних наслідків.

У минулому нами було зауважено про обережне застосування

самого поняття «інтеграція» та застосування його на практиці.

Надзвичайно модним, інакше не назвати, стало явище записуван0

ня батьками дітей з незначними залишками слуху та несформова0

ним фразовим мовленням у школи для слабочуючих дітей, а то

й у масові школи. Педагоги спецшкіл для глухих дітей з прикрістю

констатують щорічне зменшення кількості першокласників саме

з цієї причини. А спецшколи для дітей зі зниженим слухом, навпаки,

мають приріст у цьому плані. На жаль, ні школи, ні батьки глухих

дітей, ні самі діти від цього не виграють, оскільки:

– спецшколи для слабочуючих дітей з часом можуть перетвори0

тись на практиці у спецшколи для глухих дітей за фактом (чи не тому

назву «спецшкола для слабочуючих чи (у минулому) туговухих
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дітей» стали перейменовувати на «спецшколу для дітей з вадами

слуху» та «спецшколу для дітей зі зниженим слухом»? Хто тут ви0

значає наскільки знижений слух?);

– знижується ефективність самого процесу навчання, оволо0

діння усним мовленням, уповільнюється розвиток пристосування

значних залишків слуху до мовного середовища, знижується рівень

грамотності через перебування у класі дітей з різним станом слуху,

мовлення і когнітивного розвитку (бо сурдопедагоги змушені пра0

цювати більше або з «невстигаючими дітьми», або з «авангардом»

класу, унаслідок чого в першому варіанті сильні діти, здебільшого

слабочуючі, недоотримують повного обсягу знань і мимоволі фор0

мують пасивне ставлення до навчання, або, у другому варіанті,

глухі діти випадають з поля зору активної уваги сурдопедагога, що

з часом може призвести, у гіршому разі, до отримання ними

«ярлика» розумової відсталості у формі дебільності чи затримки

психічного розвитку, або, у кращому разі, отримання пропозиції

про переведення у спецшколу для глухих дітей, що насправді не

є кращим, адже і у спецшколі для глухих дітей переведена дитина

відрізнятиметься від своїх ровесників саме педагогічною занед0

баністю;

– батьки слабочуючих і навіть глухих дітей поступово втрачають

віру в ефективність системи спеціальної освіти. Прикладом і перес0

торогою стають факти переведення батьками непідготовлених сла0

бочуючих дітей методом «інтеграції» вже в масові школи, що теж

з часом закінчується поверненням дитини у спеціалізований заклад.

Ми вважаємо, що тут є дві причини такого становища. 

Перша причина — це відсутність інформаційного центру для

батьків нечуючих дітей, де вони могли б отримати повну інфор0

мацію щодо різних форм і методів роботи з дітьми та практично0

дійову консультацію високоосвічених фахівців. На базі цього Центру

може діяти «Школа батьків», де батьки з сурдопедагогами можуть

працювати над когнітивним розвитком дитини спільно. За умови

позитивних результатів цієї спільної роботи і відповідності розумо0

вого та мовного розвитку дитини віковій періодизації стає можливою

підготовка дитини до інтегрованого чи інклюзивного навчання

в масових школах. 

Друга причина — це результат роботи ПМПК, яка не враховує

всіх нюансів розвитку певної дитини. Саме на ПМПК лежить вели0

ка відповідальність за правильний підбір відповідного навчального

закладу для конкретної дитини. Крім того, варто через певний
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проміжок часу знову перевірити дитину: можливо, вона вже не

відповідає умовам, в яких перебуває на цьому етапі, і отже, треба

робити зміни. Так, нині право вибору стоїть за батьками, які, як ми

бачимо, не дуже поінформовані про перспективний простір, чого

не можна сказати про фахівців. Можливо, треба переглянути ви0

моги щодо кадрового забезпечення ПМПК. Однозначно у складі

комісії повинен бути психолог з нечуючих осіб або психолог з дос0

коналим володінням мовою жестів.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про основи соціальної

захищеності інвалідів в Україні», яка визначає мову жестів як засіб

навчання, третій рік поспіль у спецшколах для глухих дітей обов’яз0

ковою дисципліною є предмет «Мова жестів». Програма для 1–40х

класів з цієї дисципліни складена досвідченим сурдопедагогом

київської спецшколи0інтернату для глухих дітей Є. С. Грищенко. Чудо0

вим додатком до цієї програми, і не тільки до ведення цього шкіль0

ного предмета, є відеословник мови жестів під редакцією перекла0

дача0дактилолога вищої категорії Н. В. Іванюшевої, наукового

співробітника лабораторії мови жестів Інституту спеціальної

педагогіки АПН України. Та треба зазначити, що на вивчення

предмета у 3–40х класах відведено лише одну годину на тиждень,

а на 1–20й класи — по 0,5 години на тиждень. Але цього зовсім

недостатньо для вивчення нечуючими дітьми своєї рідної мови.

Тим паче обмежувати її вивчення лише молодшою ланкою, адже

мову жестів треба застосовувати у середній та старшій ланках на

уроках під час пояснення нового матеріалу, оскільки вона допома0

гає учням сприймати й усвідомлювати його зміст, зрозуміти значення

окремих слів та нових виразів, незнаних учнями, сприяє збагачен0

ню словника. Неоціненною мова жестів є й на етапі закріплення

навчального матеріалу, коли за її допомогою систематизуються

й узагальнюються нові набуті знання.

Застосування мови жестів на уроках повинно бути весь час під

контролем учителя. Не може бути й мови про те, щоб перекладач0

дактилолог ( як прозвучало у резолюції «Педагогічних читань» сур0

допедагогів України) допомагав шкільному вчителю вести урок,

оскільки увага учнів зосереджуватиметься лише на перекладачеві,

на його руках і його артикуляції. Тоді відпадає потреба у фізичній

присутності в класі самого викладача, якого дублює перекладач.

Нівелюється і статус класного керівника. Отже, кожен, хто працює

у спеціальній школі, мусить досконало знати психологію глухої

особистості та вільно володіти мовою жестів — і це однозначно.
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Присутність перекладача0дактилолога обов’язково потрібна лише

на заняттях, які проводяться у вищих навчальних закладах 1–40х

рівнів акредитації. Учневі ПТУ чи студентові університету навчатися

без його допомоги досить складно, тому і ведення предмета «Мова

жестів» у школах протягом усього періоду навчання є на часі. При

позитивному вирішенні цього питання випускники шкіл у майбутньо0

му матимуть високий рівень культури мови жестів і фундаментальну

підготовку до навчання у вищих навчальних закладах (ВНЗ), де,

навчаючись у спецгрупах, за допомогою перекладача0дактилолога

вільно сприйматимуть увесь поданий навчальний матеріал. 

Головною проблемою є і залишається підготовка перекладачів0

дактилологів до роботи у ВНЗ. Мізерна оплата високоосвічених

фахівців не приваблює, а на сурдоперекладачів, яких знайшов ВНЗ,

сиплються справедливі скарги від самих нечуючих студентів, яких

не задовольняє якість перекладу. Крім того, не дуже добре підготовле0

ний перекладач не спроможний правильно перекладати специфічні

терміни (якими часто0густо насичений весь навчальний матеріал),

з’являються локальні або дубльовані жести, які неточно передають

зміст терміна. Вихід із цього становища вбачає в тому, щоб Ук0

раїнське товариство глухих (УТОГ), яке систематично готує на своїй

базі перекладачів0дактилологів, створило своєрідне Бюро перекладу,

в якому б усі перекладачі були на обліку. Надати УТОГ право конт0

ролю за якістю перекладу, право у певний час проводити атестацію

перекладачів0дактилологів на предмет визначення професійної

планки, право укладати з ВНЗ договори на їхнє працевлаштування

й оплату, а також залучення деінде до різних заходів.

У наш час особи з особливими освітніми потребами, які мають

високі результати у школі, мають право на отримання вищої освіти,

що гарантовано низкою законодавчих документів України. Наразі

існує, порівняно з недалеким минулим, широкий спектр спеціаль0

ностей, якими можуть оволодіти особи, які мають фізичні вади.

Згідно з даними, наведеними в матеріалах I Всеукраїнської конфе0

ренції з питання навчання глухих в Україні, яка була проведена

2000 р. [6], кількість глухих з вищою освітою в нашій країні нарахо0

вувала близько 398 осіб. За даними УТОГ, за шість років кількість

нечуючих осіб з вищою освітою зросла і становить тепер 538 осіб [13]. 

За аналізом результатів опитування дорослих нечуючих в облас0

них організаціях УТОГ [6], існують дві групи проблем, пов’язаних

з обмеженням глухих людей в отриманні вищої освіти:

І група — соціальні проблеми, а саме: відсутність професійної

цілеспрямованої психологічної допомоги молоді з порушеннями
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слуху. У молоді занищена самооцінка, є труднощі у спілкуванні,

нечіткі життєві плани, орієнтація лише на вибір робочих спеціаль0

ностей, невпевненість в отриманні роботи за фахом після здобуття

вищої освіти; до того ж треба враховувати труднощі при певних

життєвих планах;

ІІ група — освітні проблеми, а саме: низький рівень підготовки

осіб із вадами слуху спецшколами порівняно з випускниками масо0

вих загальноосвітніх шкіл. Однією з причин цього, як ми вже вка0

зували, є відсутність систематизованого вивчення предмета мови

жестів у школі.

На жаль, хоча кількість випускників, які бажають продовжити

навчання після школи, зростає, картина вступної кампанії невтішна.

Центральним правлінням УТОГ у березні місяці цього року

були розіслані анкети «Обери свій шлях» для випускників спец0

шкіл0інтернатів, щоб визначити:

– на які підприємства хочуть піти випускники шкіл: на державні

чи на підприємства УТОГу, яку робітничу спеціальність хочуть обрати;

– який ВНЗ та який майбутній фах обирають ті випускники, які

висловили бажання навчатися.

Було надіслано 413 анкет і 50 заявок (як в усній, так і в письмовій

формах) від дорослих членів УТОГ, які вирішили здобути вищу

освіту. З анкет випускників спеціальних шкіл0інтернатів виявилося,

що продовжувати навчання бажають 157 осіб, з них: 

– у ВНЗ 3–40х рівнів акредитації — 79 осіб;

– у ВНЗ 1–20х рівнів акредитації — 78 осіб.

Навчатись у ПТУ для отримання робітничої спеціальності ви0

явили бажання 134 особи, працювати на державних і приватних

підприємствах — 38 осіб, на підприємствах УТОГ — 23 особи, і вза0

галі не визначилась у виборі свого життєвого шляху 61 особа. 

Аналіз анкет показав, що профорієнтаційна робота у спецшколах

проводиться дуже мало. Випускники шкіл здебільшого не знали,

яку спеціальність їм обрати. Деякі керівники шкіл та голови облас0

них організацій УТОГ навіть робили зауваження апарату ЦП УТОГ

щодо ранньої дати збирання анкет і пропонували свою дату: кінець

травня — початок червня місяця, тобто час, коли для заочників вже

починається вступна кампанія, а для тих, хто вирішив навчатися на

стаціонарі, — час збирання документів і подання їх у приймальні

комісії ВНЗ. Попередній розподіл по ВНЗ, де створювалися спецгрупи

для студентів із вадами слуху, проводило Центральне правління

УТОГ шляхом співбесід з абітурієнтами. Навіть і тут в багатьох з них

практика, досвід, перспективи Розділ II



не було впевненості щодо правильного вибору майбутнього фаху

і ВНЗ. Були випадки, коли умови диктували батьки, які, м’яко ка0

жучи, погано знали про освітній рівень своїх дітей. Окрім цього, багато

абітурієнтів з’являлося до ЦП УТОГу з неповним пакетом докумен0

тів, були відсутні атестати і медичні довідки або останні неправильно

оформлені.

Після закінчення вступної кампанії 2006 року ЦП УТОГу підби0

ло підсумки і виявило, що:

– в університети й інститути вступило 76 осіб;

– у технікуми та коледжі — 107 осіб;

– у ПТУ — 184 особи.

На виконання пункту 4 Указу Президента України від 1 червня

2005 р. № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення

сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними

можливостями» [2] та згідно з Програмою професійної підготовки

інвалідів зі слуху та зору у вищих навчальних закладах I–IV рівнів

акредитації, затвердженою спільним Наказом Міністерства освіти

і науки № 764 від 17.11.2003 р. та АПН України № 55 від 17.11.2003 р.

[9], вийшов Наказ № 504 Міністерства освіти та науки від 04.07.2006 р.

про затвердження переліку вищих навчальних закладів для організації

прийому на навчання осіб з обмеженими фізичними можливостями

(вадами слуху), куди ввійшли 10 вищих навчальних закладів України [7].

Сподіваємось, що з наступної вступної кампанії справи щодо прийому

осіб з вадами слуху будуть кращими. А поки що пропонуємо проана0

лізувати зміст табл. 1, яка дає змогу побачити, скільки нечуючих

студентів навчається за станом на 01.10.2006 р. у десяти зазначених

ВНЗ України, які увійшли до вищезгаданого переліку.

Таблиця 1

Чисельність студентів із вадами слуху, які навчаються
в 10 вищих навчальних закладах України I–IV рівня акредитації
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Розділ II Спеціальна педагогіка: методика,

№

з/п
Навчальний заклад

10й

курс

20й

курс

30й

курс

40й

курс

50й

курс
Усього

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Університети, інститути

1

Національний технічний

університет України «Київсь0

кий політехнічний інститут»

14 13 15 7 6 55
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Закінчення табл. 1

Ця таблиця, звичайно, не дає повної кількісної картини навчан0

ня нечуючих студентів. Насправді, за даними УТОГу, за станом на

01.10.2006 р., у ВНЗ України I–IV рівнів акредитації навчається

близько 1 134 особи з вадами слуху (див. табл. 2).

практика, досвід, перспективи Розділ II

1 2 3 4 5 6 7 8

2

Національний педагогічний

університет імені М. П. Дра0

гоманова (м. Київ)

5 4 10 5 24

3

Національна металургій0

на академія (м. Дніпропет0

ровськ)

11 22 11 13 4 61

4

Київський національний

університет технології та

дизайну

— — 6 6 5 17

У С Ь О Г О 30 39 42 31 15 157

II. Технікуми, коледжі

1
Донецький технікум про0

мислової автоматики
12 12 10 9 43

2
Житомирський технологіч0

ний коледж
14 14

3
Запорізький електротехніч0

ний коледж
— — — —

4

Київський промислово0еко0

номічний коледж Націо0

нального авіаційного уні0

верситету

— — — —

5
Київський державний тех0

нікум легкої промисловості
14 20 13 47

6
Харківський машинобудів0

ний коледж
— — — —

У С Ь О Г О 40 20 12 23 9 104

Р А З О М 261



Таблиця 2
Кількість студентів із вадами слуху, які навчаються
у ВНЗ України I–IV рівнів акредитації (за курсами)
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Розділ II Спеціальна педагогіка: методика,

№

з/п
Навчальний заклад

10й

курс

20й

курс

30й

курс

40й

курс

50й

курс

60й

курс
Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Університети, інститути

1

Відкритий міжнародний

університет розвитку

людини «Україна»

30 34 47 26 9 11 157

2
Національний університет

ім. Т. Г. Шевченка
1 1

3

Національна металургійна

академія (м. Дніпропет0

ровськ)

11 22 11 13 4 61

4

Національний технічний

університет України

«Київський політехнічний

інститут»

14 13 15 7 6 55

5

Національний педагогіч0

ний університет імені

М. П. Драгоманова (м. Київ)

5 4 10 5 24

6
Київський національний

авіаційний університет
— 3 — — — 3

7
Національна академія

мистецтв (м. Київ)
— — 1 — — 1

8

Київський національний

університет фізичного

виховання і спорту

— — 13 6 2 21

9

Київський національний

університет технології та

дизайну

— — 6 6 5 17

10

Київський національний

університет культури та

мистецтва

— 11 2 — — 13

11

Київський національний

університет харчових

технологій

— — — 1 — 1
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Продовження табл. 2

практика, досвід, перспективи Розділ II

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12

Київський інститут деко0

ративно0прикладного

мистецтва

— 1 — — — 1

13

Кіровоградський націо0

нальний технічний уні0

верситет

— — 1 — — 1

14
Миколаївський

університет культури
— — — 1 — 1

15

Міжнародний економіко0

гуманітарний університет

«РЕГІ» (м. Рівне)

3 — 1 2 — 6

16
Сумський державний

педагогічний університет
— 2 — — — 2

17

Харківська державна

академія фізичної куль0

тури і спорту

2 — 2 1 6 11

18

Харківський національ0

ний економічний універ0

ситет

— 1 — — — 1

19

Харківський державний

педагогічний університет

ім. Г. С. Сковороди

2 — — — — 2

20

Чернівецький буковинсь0

кий фінансово0юридич0

ний інститут

— 1 — — — 1

21

Чернігівський державний

інститут права, соціальних

технологій праці України

8 8 10 6 32

22

Долинський університет

дизайну (Івано0Франків.

обл.) 

1 1

23
Івано0Франківський

медичний університет
1 1

24
Запорізький національ0

ний університет
1 1 2



Продовження табл. 2
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Розділ II Спеціальна педагогіка: методика,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

25
Запорізький гуманітарний

університет «ЗІДМУ»
1 1 2

26
Хмельницький національ0

ний університет
9 9

27

Луганський національний

педагогічний університет

ім. Т. Г. Шевченка

1 1

У С Ь О Г О 76 111 120 77 33 11 428

II. Технікуми, коледжі

1
Дніпропетровський держав0
ний політехнічний технікум

14 1 15

2
Житомирський базовий
медичний коледж

7 8 6 21

3
Житомирський
технологічний коледж

14 14

4
Ужгородський коледж
мистецтв ім. Ерделі

2 1 3 6

5
Запорізький електротех0
нічний коледж

1 1

6
Донецький технікум
промислової автоматики 

12 12 10 9 43

7

Кіровоградський маши0
нобудівний технікум при
Кіровоградському націо0
нальному технічному уні0
верситеті

1 1

8
Київський технікум легкої
промисловості

14 20 13 47

9

Київський економічний
коледж при Київському
національному універси0
теті технологій та дизайну

8 8

10
Київський державний
коледж естрадно0цир0
кового мистецтва

2 1 1 1 5
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Продовження табл. 2

практика, досвід, перспективи Розділ II

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11
Луганський коледж

культури і мистецтва
1 1

12

Луганський коледж

Східноукраїнського

університету ім. В. Даля

1 1

13
Львівський державний

медичний коледж
16 10 26

14 Львівський професійний

художній коледж
13 5 18

15
Рівненський медичний

коледж
1 1

16
Харківський

текстильний технікум
1 1 2

17
Харківський медичний

коледж № 2
8 8 8 8 32

18
Херсонський державний

медичний коледж
19 28 59 21 127

19

Чернівецький державний

технікум технології

виробництва та економіки

1 1

У С Ь О Г О 107 97 100 57 9 370

ІІІ. Професійні училища

1

Сімферопольське про0

фесійно0технічне учи0

лище № 38

1 9 10

2

Житомирське вище про0

фесійне училище0інтер0

нат

11 11

3

Запорізьке вище профе0

сійно0технічне училище

№ 27
18 19 37

4
Мелітопольське культ0

просвітучилище 1 1



Продовження табл. 2
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Розділ II Спеціальна педагогіка: методика,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5

Івано0Франківське про0

фесійно0технічне учили0

ще № 1

3 3

6

Київське вище профе0

сійно0технічне училище

№ 26

41 40 81

7

Київське професійно0

технічне училище швей0

ного та перукарського

мистецтва № 46 

8 16 24

8

Київське вище профе0

сійно0технічне училище

№ 33

14 14

9

Самбірське професійно0

технічне училище0

інтернат професійної

реабілітації учнів0інвалідів

1 1 5 7

10

Миколаївське профе0

сійно0технічне училище

№ 24

3 8 11

11

Одеське вище профе0

сійне училище сфери

послуг

15 7 22

12

Одеське професійно0тех0

нічне училище № 5 при

Одеській національній

юридичній академії

24 17 1 5 47

13

Одеське вище професій0

не училище автомобіль0

ного транспорту № 27

12 12

14
Одеське художнє

училище ім. Грекова
1 1

15
Одеське медичне

училище
1 1

16
Решетилівське швейне

училище
2 2
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Закінчення табл. 2

Аналізуючи показники табл. 2, видно, що найбільша кількість

студентів з вадами слуху навчається у Відкритому міжнародному

університеті розвитку людини «Україна», що не може не радувати.

Але кількість ще не означає якість навчання. Якщо в державних

навчальних закладах закладена фундаментальна основа навчання,

є точні вимоги до навчання студентів, є відповідна література для

опрацювання, проводяться лекції за чітким розкладом і надаються

відповідні конспекти, то Університет «Україна» похвалитися цим

поки що не може. Якість навчання у цьому закладі на порядок нижча.

Мова про це йшла на засіданні Об’єднання нечуючих педагогів

України наприкінці 2005 р., де обговорювалися результати відвідин

представниками ОНП деяких занять у цьому навчальному закладі.

Підставою для цього були неодноразові звернення самих нечуючих

студентів, які навчаються в Університеті «Україна». Можливо, нега0

тивну роль відіграють недосвідчені кадри, відсутність певної літера0

тури, певних чітких умов щодо навчання. Також чомусь за дипломом

практика, досвід, перспективи Розділ II

1 2 3 4 5 6 7 8 9

17
Підгаєцьке професійно0

технічне училище
1 1

18

Харківський професій0

ний ліцей швейних

технологій

11 11

19
Харківський професій0

ний ліцей будівництва
19 13 32

20
Харківський центр

професійної освіти № 2
12 12

21
Луганське обласне ПТУ0

інтернат
14 19 33

22 Донецьке вище ПТУ № 67 2 2

23
Кримське художнє учи0

лище
1 1 2

У С Ь О Г О 200 152 19 6 377

Р А З О М 1 175



університету «Україна» неможливо працевлаштуватись за фахом.

Посилаюсь на випускників Полтавської філії названого універси0

тету, яким згідно з буклетом цього навчального закладу гаранту0

валася робота за фахом «Соціальний працівник» на посаді вихова0

теля спеціального навчального закладу для дітей з вадами слуху, що

не зовсім відповідає державному класифікатору. З огляду на це, деякі

випускники Полтавської філії змушені були вдруге стати студента0

ми вже Національного педагогічного університету ім. М. П. Драго0

манова, щоб нарешті здійснилася їхня мрія. Звичайно, треба врахо0

вувати, що Університет «Україна», по суті, є молодим навчальним

закладом і в нього все попереду. Також не можна не сказати про те,

що в основу його створення було закладено гуманістичну мету — на0

дання особі з фізичними вадами можливості здобути вищу освіту, що

передбачало вже врахування специфіки інвалідизації, чого не мож0

на сказати про інші державні університети.

Питання працевлаштування — болюча проблема усіх без винят0

ку осіб із вадами слуху, які на руках мають дипломи про закінчення

ВНЗ України I–IV рівнів акредитації. У не так далекому минулому

випускники, зокрема і з вадами слуху, отримували направлення і га0

рантовану роботу. Тепер цього, на жаль, немає, бо держава фактич0

но не гарантує реальної роботи для нечуючих випускників ВНЗ,

оскільки відсутні юридичні механізми цього гаранту. Однозначно

й те, що особи з вадами слуху в нашому суспільстві мають нерівні

можливості порівняно з особами з нормальним слухом. На рівні

держави приймається багато законодавчих актів, особливо із пра0

цевлаштування, але вони, на жаль, не враховують специфічних умов

глухих і, як наслідок, виникає ситуація, коли закони є, але вони не

сприяють глухим у вирішенні проблеми працевлаштування. Ду0

маємо, що жоден центр зайнятості України не спроможний дати

інформацію про взяття на облік глухої особи з вищою освітою і на0

дання їй роботи. Скільки випускників Херсонського медичного ко0

леджу блукають по теренах України у пошуках роботи за фахом

«зубний технік», хоч стоматологічні клініки та фірми виростають на

кожному кроці!? Скільки їх обирає вже робітничу професію, аби

прогодувати себе, свою сім’ю (бо всім уже за 25 років), або знову

йдуть вчитися на іншу спеціальність з надією в майбутньому пра0

цювати за іншим фахом!? Точних відомостей про це немає й в УТОГ.

Сподіваємось, що спільними зусиллями Міністерства освіти і нау0

ки, Міністерства соціальної політики і праці та Кабінету Міністрів

разом із Верховною Радою не тільки прийматимуться чергові закони,
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а й будуть зроблені реальні кроки щодо покращення реального стану

навчання осіб із вадами слуху в Україні, щодо отримання ними від0

повідної освіти та гарантування їм роботи відповідно до обраного

фаху. Адже будь0яка держава, яка прагне називатися високорозви0

нутою й цивілізованою, дбає про своїх громадян, а якість і зміст життя

осіб з фізичними вадами у неї завжди на контролі.
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ЗНИЖЕННЯ ДОВІЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ В УЧНІВ
ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
ЯК ФАКТОР ВИНИКНЕННЯ ТРУДНОЩІВ

У ШКІЛЬНОМУ НАВЧАННІ

Рассмотрены вопросы, связанные с состоянием памяти и ее категорий
соответственно у детей с нормой развития, с задержкой психического
развития и детей с нарушенным интеллектом. Показаны возмож�
ности этих категорий детей относительно запоминания учебного
материала.

The article displays the state of the memory and its categories among the
children with normal or retarded development, or with some intellectual vio�
lations, correspondently. The author shows the abilities of these categories of
children to memorizing curriculum material.

Цілеспрямованість запам’ятовування та відтворення інформації

привносить у поведінку дитини нові риси. Вона отримує додаткові

можливості для регуляції своєї поведінки, зокрема для значеннєвої

організації мнемічної діяльності. Без достатнього рівня сформова0

ності довільної пам’яті неможливе повноцінне навчання, оскільки
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навчальний процес, особливо у старших класах, спирається пере0

важно на цю форму пам’яті. Т. А. Власова, М. С. Певзнер вказують

на зниження довільної пам’яті в учнів із затримкою психічного роз0

витку як на одну з головних причин їхніх труднощів при шкільному

навчанні. Ці діти погано запам’ятовують тексти, таблицю множення,

не утримують в пам’яті мету й умови задачі. Їм властиві коливання

продуктивності пам’яті, швидке забування вивченого [3].

У працях Т. В. Єгорової також докладно проаналізовано чимало

сторін навмисного запам’ятовування у молодших школярів, які

відстають у розумовому розвитку. Для повного розгляду характе0

ристик довільної логічної пам’яті таких дітей нею було проведено

дослідження з використанням кількох доповнюючих одна одну

методик із завчанням: невеликого тексту, в якому недостатньо ви0

ражені причинно0наслідкові зв’язки між подіями, що відбуваються;

набору з 20 слів чи предметних малюнків із застосуванням способу

групування за родовою приналежністю; рядів із 20 слів з опорою на

малюнки (модифікація методики А. Н. Леонтьєва). У дослідженні

аналізувалися як кількісні показники, так і якісні особливості

діяльності дітей, які досліджувалися [1].

За всіма параметрами процесу завчання виявилися специфічні

особливості пам’яті дітей із ЗПР порівняно з дітьми з нормою

розвитку та розумово відсталими дітьми. Зокрема про наявність

своєрідних рис структури мнемічного дефекту при затримці роз0

витку свідчать кількісні показники обсягу і точності завчання. При

виконанні завдань з відносно невисоким рівнем складності досяг0

нення дітей із ЗПР були близькі до норми і значно перевищували

результати розумово відсталих учнів. Коли ж діти, які відстають,

зіштовхувалися з важкими завданнями, картина докорінно зміню0

валася. У цьому разі вони особливо відрізнялися від однолітків, які

нормально розвиваються. До того ж, тільки аналіз продуктив0

ності запам’ятовування виявив ще одну особливість пам’яті дітей із

ЗПР. Відомо, що в молодшому шкільному віці наочний матеріал

засвоюється краще від вербального. Це положення підтвердилося

й у нашому дослідженні, однак воно було істотно доповнено. Ви0

явилось, що форма пред’явлення матеріалу особливо важлива для

відстаючих дітей. Перевага наочної пам’яті над словесною виявилась

у них набагато сильніше, ніж у нормі [5].

Мнемічна діяльність дітей із ЗПР характеризувалася своєрідни0

ми рисами і передусім перед недостатнім умінням використовувати

раціональні способи запам’ятовування. Більшість дітей володіли
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прийомом значеннєвого угрупування матеріалу за родовими озна0

ками, але одні з них класифікували предмети на високому рівні

словесно0логічного узагальнення, інші — діяли лише практично, сло0

весно не позначаючи ті групи, які вирізнялися. Дослідження

А. А. Смирнова та його співпрацівників показали, що для

успішного застосування логічної операції як способу запам’ятову0

вання недостатньо володіти нею, потрібно навчитися застосову0

вати цю операцію саме як засіб запам’ятовування. Для дітей із ЗПР

основні утруднення, власне, і виникали на етапі застосування кла0

сифікації в якості мнемічного прийому [8].

Однією з найважливіших характеристик довільної пам’яті є ефек0

тивність опосередкованого запам’ятовування. Використання як

зовнішніх, так і внутрішніх опор є найбільш дієвим способом роз0

ширення меж пам’яті та незамінним засобом компенсації її не0

доліків. Цій меті слугує широкий арсенал засобів — від вузликів на

пам’ять і записної книжки до складних прийомів асоціативного

і значеннєвого порівняння матеріалу, який запам’ятовується, з ми0

нулим досвідом. Оволодіння вмінням користуватися прийомами

опосередкування особливо важливо для осіб з ослабленою пам’яттю.

Відповідна корекційна робота виявляється плідною. Навіть неве0

ликий курс навчання учнів підготовчого класу школи0інтернату

для дітей із ЗПР значеннєвого співвіднесення слів і картинок як

прийому запам’ятовування приводить до помітних позитивних

результатів. Після чотирьох занять, спрямованих на формування

операції значеннєвого співвіднесення і на навчання вмінню вико0

ристовувати її як прийом запам’ятовування, обсяг правильно від0

твореного матеріалу в середньому збільшувався (залежно від способу

використання опори) у 1,4–1,7 раза [2].

Дуже важливо, щоб дитина розуміла, що означає запам’ятати.

Це особливе завдання, специфічний вид психічної діяльності.

Завдання запам’ятати не тотожне, наприклад, завданню прочитати

чи прослухати текст. Навіть не всі діти з нормальним розвитком до

моменту вступу до школи розуміють специфіку таких завдань.

Якщо групі старших дошкільників запропонувати розглянути і за0

пам’ятати картинки, приблизно дві третини з них просто з інтересом

розглядають запропоноване, а потім говорять, що все запам’ятали

й усе знають. Не розуміючи поставленого перед ними завдання, ці

діти, зрозуміло, не можуть застосувати спеціальні прийоми запам’ято0

вування (промовляння вголос, повторне називання, угруповання
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матеріалу тощо). Продуктивність такого запам’ятовування дуже

низька і практично дорівнює мимовільному запам’ятовуванню.

До кінця молодшого шкільного віку серед дітей з нормальним

розвитком майже не залишається школярів, які не розуміють

своєрідності мнемічної діяльності. Водночас майже половина

всіх учнів із затримкою розвитку аж до четвертого класу не ро0

зуміють її специфіки і не володіють прийомами значеннєвого зав0

чання [6].

Ефективність довільної пам’яті залежить також від уміння конт0

ролювати себе під час завчання, насамперед від уміння диферен0

ціювати відтворений матеріал від невідтвореного. Так, при запам’я0

товуванні картинок школярі з затримкою розвитку неодноразово

повторюють назви тих самих картинок, не зауважуючи того, що

при першому відтворенні вони вже називали деякі з них. Діти

з нормою розвитку при повторному показі картинок легко відо0

кремлюють ті картинки, які вже називали після попереднього пред’яв0

лення матеріалу.

Без спеціального навчання прийомів запам’ятовування діти

із затримкою розвитку зазнавали серйозних труднощів в застосуванні

наочних опор при відтворенні словесного матеріалу. Допоміжні

засоби у вигляді картинок не завжди підвищували продуктивність

їхньої роботи. Виявилось, що володіння операцією встановлення

значеннєвих зв’язків ще не гарантує її успішного використання як

прийому запам’ятовування. Так, деякі діти, які брали участь у дослі0

дженні, не могли віддиференціювати обидві частини асоціації

і відтворювали не експериментальні слова, а всі речення, складені

для встановлення цього зв’язку [2].

Грубі порушення характеризували розумово відсталих учнів. Як

правило, замість слів вони відтворювали зміст картинок, що слу0

гували опорою для запам’ятовування послідовності слів. Вста0

новлення зв’язку сприймалося ними як самостійна дія, а не як

операція, спрямована на досягнення мети мнемічної діяльності.

Подібне порушення цілеспрямованості поведінки, спрощення

завдання властиве для поведінки дітей0олігофренів. У дітей із ЗПР

недостатня цілеспрямованість якісно інша. У них не відбувається

розпад двох фаз опосередкованого запам’ятовування, вони здатні

використовувати зв’язки, що утворилися, але мета другої фази —

відтворення слів за картинками — спрощується і замінюється відтво0

ренням всього речення. Для дітей із ЗПР характерною є недостатня
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пізнавальна активність, що виявляється у ставленні до ситуації

експерименту, до процесу вирішення завдання й у слабкій готов0

ності до напруженої роботи, до активного пошуку раціональних

способів запам’ятовування та відтворення [7]. 

Продуктивність довільної пам’яті також істотно залежить від

активності школяра при відтворенні. К. Д. Ушинський вказує на

залежність запам’ятовування від вольових компонентів: «Завзяте

пригадування є праця, і праця іноді нелегка».

Внутрішнє напруження, зусилля, прагнення пригадати як0

найбільше чітко виявляються в молодших школярів з нормальним

розвитком при завчанні матеріалу: вони зводять брови, морщать

лоба, зосереджено й непорушно дивляться в одну точку. Багато хто

з дітей самостійно намагаються продовжити процес пригадування.

«Почекайте, почекайте,— говорять вони,— може, я ще що0небудь

згадаю». Зовсім інакше поводяться в подібній ситуації молодші

школярі з затримкою в розвитку. Властиві їм особливості — імпуль0

сивність, розгальмування, підвищена рухова активність чи, навпа0

ки, млявість, повільність, загальмованість — звичайно зберіга0

ються при відтворенні заученого матеріалу. Назвавши кілька із слів

чи картинок, що запам’яталися, вони вважають своє завдання ви0

конаним і не роблять спроб пригадати більше. Після додаткового

стимулювання з боку дорослого («Нумо постарайся згадати ще, ти

ж не все сказав») більшість дітей цієї групи відтворює додатково де0

яку кількість матеріалу, що свідчить про те, що самі вони не до

кінця реалізують можливості своєї пам’яті [4].

Слабка активність дітей супроводжується відхиленнями в за0

гальній структурі їхньої діяльності. Самостійно, без допомоги

дорослого їм важко контролювати себе, вносити корективи у про0

цес завчання. Не завжди їм вдається діяти відповідно до ін0

струкції. 

Дослідження короткострокової пам’яті молодших школярів, про0

ведене Т. А. Власовою, дало змогу одержати деякі факти, що мають

диференційно0діагностичне значення. Варто звернути увагу на ту

обставину, що за всіма методиками групи, які досліджувалися під

час експерименту, досить чітко відмежовуються одна від одної як за

кількісними, так і за якісними особливостями поведінки. Найбіль0

шої уваги, на наш погляд, заслуговує методика вимірювання об’єму

оперативної пам’яті. Результати цього дослідження, а також праць,

присвячених вивченню поведінки дітей із відхиленнями в розумовому
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розвитку, свідчать про те, що найбільш діагностичними є методики,

що містять у собі частини слів або цифр, які поступово усклад0

нюються. 

Отже, аналізуючи результати дослідження, можна зробити вис0

новок: попри наявність значної кількості порушень, діти із затрим0

кою психічного розвитку мають досить високі потенційні можливості

інтелектуального розвитку. За допомогою цілеспрямованої корек0

ційної роботи можна значно підвищити продуктивність пам’яті

в дітей цієї категорії. У процесі корекційної роботи особливу увагу

треба приділяти розвитку логічної пам’яті учнів із ЗПР, формуванню

в них спеціальних прийомів запам’ятовування. 
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Н. Каменська

ПРО НЕПРИПУСТИМІСТЬ ВЖИВАННЯ ТЕРМІНА
«ГЛУХОНІМИЙ»

Рассмотрены отдельные случаи безответственного и вредного ос�

вещения в средствах массовой информации проблем воспитания и об�

разования людей с ограничением слуха. В частности, это касается

употребления термина «глухонемой». На историческом материале ис�

следованы вопросы возникновения, развития и распространения тер�

минов «глухонемой», «неслышащий», «глухой», «тугоухий», «слабослы�

шащий» и др. 

Приведена классификация нарушений слуха, созданная Л. В. Ней�

маном. Высказывается мнение в пользу толерантного и уважительно�

го отношения к людям, имеющим ту или иную степень утраты слуха.

The article reviews several cases of irresponsible and harmful mass media

coverage of problems of upbringing and education of people with hearing

impairments (in particular, the term «deaf and dumb»). The article also pro�

vides historical analysis of origin and development of terms «deaf and dumb»,

«deaf», «hard of hearing», «hearing impairments» etc.  

The article provides classification of hearing impairments by L. Neuman.

It stresses that people with any level of hearing loss should be treated with

respect.

Останнім часом почастішала поява у різних засобах масової

інформації публікацій, пов’язаних із життям людей з вадами слуху

і проблемами, з якими вони зіштовхуються. Здавалося б, таке яви0

ще є цілком позитивним і потрібно лише схвалювати прагнення

ЗМІ до привернення уваги суспільства до життя громадян, позбав0

лених слуху. Проте є одне «але»: не всі ці публікації носять об’єк0

тивний характер. Досить часто вони мають негативне забарвлення

з відтінком нездорової зацікавленості та сенсаційності.

До того ж, у таких публікаціях нерідко подається одностороннє

бачення не тільки життя дорослих людей із вадами слуху, а й проблем
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навчання і виховання нечуючих дітей, які є соціально небезпечним

явищем, оскільки дезінформує і дезорієнтує батьків нечуючих дітей

і широкий загал суспільства стосовно методик, які діють у вихо0

ванні та навчанні глухих, наслідків, до яких вони призводять у май0

бутньому, і — що є найгіршим — сіють сумнів у перспективах роз0

витку нечуючої дитини як повноцінної особистості.

Прикладом такого безвідповідального і шкідливого висвітлення

проблем виховання й освіти нечуючих є публікація, яка з’явилась

нещодавно в «Газеті по0українськи» [9]. Попри однобічне висвіт0

лення методики навчання нечуючих дітей лише за «чистим усним

методом» і негативне відображення праці педагогів спеціальних

шкіл (зокрема Київської спецшколи № 6), у цій публікації є також

недоречне вживання терміна «глухонімий» (замість «глухий») та

виразу «на мигах» (замість «мовою жестів»).

На жаль, такі вирази трапляються у багатьох інших публікаціях

і виступах, і що найбільш неприпустимо, навіть у висловах, які на0

лежать фахівцям.

Поза тим, у боротьбі за толерантне і уважливе ставлення до осіб,

які мають певні вади розвитку, немає дрібниць. Усе починається

з чистоти думок і мовлення, і саме тому принципово важливим

є викорінення із загальновживаного лексикону морально застарілих

і принижуючих гідність людини термінів — таких як згадуваний

термін «глухонімий».

Варто зазначити, що за рядом аспектів, зокрема історичним

і соціальним, цей термін не є первинним у визначенні вади слуху.

За історичними джерелами (оскільки йдеться про термін, що є у спо0

ріднених мовах слов’янської групи, звернемося винятково до

вітчизняних джерел), у літописах за Іпатіївським і Лаврентіївським

списками використовують термін «глусии», у Кормчих книгах також

зустрічається слово «глухий».

Звернувшись до історії медицини, знаходимо пояснення вжи0

ванню здебільшого саме такого терміна. Річ у тім, «що до ХVІІІ

сторіччя у наукових колах панувало переконання, що основною

причиною глухоти є недоліки в розвитку мовного органу» [10].

Саме тому глухих тоді здебільшого називали німими. З часом

прийшло розуміння, що саме втрата слуху є причиною німоти.

Яскравим свідченням цього є висловлювання відомого російського

діяча О. М. Радіщева (1749—1802): «Глухие, а потому и немые, изъяс0

няются знаками и мысли свои заключают в знаках, подлежащих

зрению» [6].
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Згодом термін «глухий» був витіснений іншим словом — «глу0

хонімий», який панував у царській Росії та в Радянському Союзі

(зокрема й в Україні) практично протягом понад 200 років. Взяти

хоча б систему спеціальної освіти, яка почала створюватись у доре0

волюційній Україні у першій половині ХІХ сторіччя. У ній не існу0

вало вираженого диференційованого підходу до учнів з вадами слуху.

До того ж, шкіл було дуже мало, вони діяли переважно на платній

основі та не могли охопити навчання усіх, хто того потребував.

У всіх назвах навчальних закладів того часу вживався термін «глу0

хонімий»: Харківська школа для глухонімих дітей, Чернігівська

школа0притулок для глухонімих дітей, Олександрівська школа0

хутір глухонімих тощо. Такий самий термін вживався і на держав0

ному рівні в різних офіційних документах. По всій царській Росії

діяли відділення «Опікунства Государині Імператриці Марії Фе0

дорівни щодо глухонімих» [10].

Проте у процесі роботи з дітьми, які мали порушення слуху,

педагоги дійшли висновку про потребу в їх класифікації. Вперше цю

думку висловив видатний сурдопедагог В. І. Флері. Такої самої

думки притримувався і Г. О. Гурцов, який запровадив диферен0

ційоване навчання дітей із вадами слуху на практиці — створив

в Одеському училищі для глухонімих два відділення: для глухих і на0

півглухих.

Оскільки навчання тоді здійснювалося переважно за усним

методом, успішним воно було в тих дітей, які мали значні залиш0

ки слуху. На підтвердження цього наприкінці XIX ст. з’явилися

перші дослідження, які стверджували неоднорідність усієї маси

глухонімих, зокрема, була відокремлена така категорія, як пізно0

оглухлі. 

Проте через засилля педології спостерігався негативний вплив

цієї псевдонауки на вивчення особистості глухої дитини, можли0

востей її розумового і фізичного розвитку. Тривалий час панувала

помилкова думка, згідно з якою відсоток розумово відсталих дітей

серед глухих значно більший, ніж серед дітей без вад розвитку.

у 1930–1940 рр. у зарубіжній сурдопедагогіці виникла теорія корко0

вої глухонімоти. Австрійський психіатр Барі стверджував, що 85%

глухих дітей мають ураження кори головного мозку і лише 15% —

ураження слухового аналізатора.

Прихильники теорії коркової глухонімоти запропонували свою

класифікацію осіб з втратою слуху. Дітей, в яких не було уражень
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слухового аналізатора, але які не навчилися користуватися слуховою

функцією, вони називали практично глухонімими, а тих дітей, які

мали ураження слухового аналізатора, — справжніми глухонімими. 
Ця принижувальна розумових здібностей глухих дітей і пе0

симістична щодо можливостей їх розвитку класифікація певною

мірою виправдовувала низький рівень навчально0виховної робо0

ти у спеціальних школах, який насправді був зумовлений недоско0

налістю панівної на той час системи і методики навчання глухих

дітей [10].

У вересні 1921 року на Всеросійській конференції по боротьбі

з дитячою дефективністю видатний сурдопедагог Ф. А. Рау висту0

пив з доповіддю щодо класифікації дітей із недоліками слуху і мови.

Було запропоновано провести територіальне відокремлення глу0

хонімих, оглухлих і туговухих, організувати для них окремі школи.

Подальший розвиток цієї пропозиції можна спостерігати у доповіді

М. М. Лаговського на ІІ Всеросійському з’їзді працівників соціаль0

но0правової охорони неповнолітніх і дитбудинків у 1924 р. [5]. Таке

виокремлення із загальної категорії «глухонімих» різних за станом

слуху і мовлення осіб сприяло більш диференційованому підходу до

їх навчання і виховання. 

Проте, попри появу таких прогресивних на той час думок, через

нестачу шкіл і кадрів не було можливості організувати диферен0

ційоване навчання, і діти з різним ступенем втрати слуху проходили

під однією «вивіскою» — глухонімі. Лише у другій половині 300х

років ХХ ст. Народний комісаріат освіти видав низку директивних

документів, якими передбачалося створення окремих шкіл для

дітей з важким ступенем втрати слуху. Проте створення таких шкіл

просувалося дуже низькими темпами. Наприклад, у 1939–1940 рр.

в Україні було 65 шкіл для глухонімих і лише одна школа для

дітей з важким ступенем втрати слуху. 

У повоєнний час подальшого поширення набуло створення шкіл

для дітей з важким ступенем втрати слуху. У 1965–1966 рр. в УРСР

працювало вже 10 спеціальних шкіл для туговухих дітей. 

Починаючи з 500х років, проводилася посилена робота з метою

обгрунтування класифікації дітей з вадами слуху. 

У медичній практиці сурдологи при діагностиці стану слуху

учнів спиралися найчастіше на класифікації лікарів (Б. С. Преобра0

женський, 1933, Г. В. Ковтун, 1967). 

Б. С. Преображенський залежно від сприйняття мовлення на слух

(розмовної та шепоту) визначає рівень її сприйняття, обчислюваний
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у метрах, і виокремлює чотири ступеня приглухуватості: легке зни0

ження слуху, помірне, значне й важке.

Г. В. Ковтун вирізняє три ступеня приглухуватості й глухоти. 

Подальші спроби класифікувати осіб із втратою слуху були зроб0

лені Львом Володимировичем Нейманом, який 1961 р. видав разом

з Ф. Ф. Рау і В. І. Бельтюковим книгу «Использование и развитие

слухового восприятия у глухонемых и тугоухих учащихся» [7]. Як

видно вже з назви книги, автори поділяють осіб з вадами слуху на

глухонімих і приглухуватих.

Л. В. Нейман виокремлює чотири групи глухих залежно від

діапазону сприйманих за допомогою слуху частот слухового поля

при втраті слуху понад 80 дБ. Вирізняючи різні групи глухоти, вче0

ний визначає можливості використання та розвитку залишкового

слуху глухих за допомогою звукопідсилюючої апаратури в умовах

систематичного застосування слухових вправ на уроках і в поза0

урочний час.

Як зазначено у тій самій праці, приглухуватість також може бу0

ти виражена різною мірою. Л. В. Нейман вирізняє три ступеня

приглухуватості залежно від величини середньої втрати слуху в зоні

мовного діапазону (від 500 до 4000 Гц). У межах кожної групи ви0

значені можливості сприйняття слабочуючими розмовного мовлен0

ня в умовах спілкування. 

Важливою є думка щодо того, що в слабочуючих утруднення

в самостійному оволодінні мовленням можуть виникати вже при

зниженні слуху на 15–20 дБ. Цей ступінь втрати слуху Л. В. Нейман

запропонував покласти за умовну межу між нормальним слухом

і приглухуватістю. Умовна межа між приглухуватістю й глухотою

лежить на рівні понад 80 дБ.

Класифікація порушень слуху, створена Л. В. Нейманом, сприя0

ла науковому обґрунтуванню психолого0педагогічної класифікації

дітей з недоліками слуху для здійснення їх диференційованого

спеціального навчання та виховання.

На початку 600х років ХХ ст. видатний учений0сурдопедагог

Р. М. Боскіс вперше виступила з висвітленням психолого0педа0

гогічної проблеми аномального розвитку дитини з частковим дефек0

том аналізатора. Вона зазначила таке: «Нам кажется, что мы не оши0

бемся, если скажем, что особенности психического развития

глухих детей и детей с частичной слуховой недостаточностью

представляют наибольшее своеобразие среди всех прочих форм
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аномалий детского развития, какими занимается современная де0

фектология» [3].

Завдяки дослідженням Р. М. Боскіс та інших співробітників сек0

тора навчання і виховання туговухих дітей Інституту дефектології

АПН РФСР, у новій інтерпретації були подані принципи дифе0

ренційованого навчання. 

P. M. Боскіс виокремлює дві основні категорії дітей з недоліками

слуху: глухі (нечуючі) і слабочуючі. До категорії глухих належать

діти, які внаслідок уродженої або придбаної в ранньому віці глухо0

ти не можуть самостійно опанувати словесним мовленням. До ка0

тегорії слабочуючих належать діти, в яких знижений слух, але на його

основі можливий, хоча б мінімальною мірою, самостійний розвиток

мовлення. Зазначалося також, що при тому самому стані слуху в дітей

з вадами слуху можливий різний рівень мовного розвитку. За цим

критерієм P. M. Боскіс виокремила в межах кожної категорії дві

групи дітей.

Залежно від часу настання слухового порушення серед глухих

виокремлені:

– група дітей, які або зовсім не придбали мовних навичок, або

втратили їх через ранню втрату слуху (до 2–3 років), — глухі без мов�
лення (ранньооглухлі);

– діти, які опанували мовленням до виникнення глухоти і збе0

регли його тією чи іншою мірою, — глухі, які зберегли мовлення
(пізнооглухлі).

Категорія слабочуючих дітей також неоднорідна. Серед них виок0

ремлені дві групи: 

– слабочуючі, які володіють розвиненим мовленням з невеликими
недоліками (деякі відхилення у граматичній побудові мовлення,

окремі помилки у вимові тощо); 

– слабочуючі з глибоким мовним недорозвиненням (вживають ок0

ремі перекручені слова, короткі фрази з неправильною їх побудо0

вою тощо) [3].

Поступово така диференціація допомогла здійснити більш точ0

ний індивідуальний підхід до навчання нечуючих. Удосконалення

навчальних програм, спрямування зусиль педагогічних кадрів на

виведення дітей з вадами слуху зі стану німоти сприяли збільшен0

ню нечуючих людей, які опанували розмовною мовою.

Привертає увагу й те, що практично в усіх наукових і педаго0

гічних працях того часу виходить з ужитку слово «глухонімий». 
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Окрім широкого застосування нововведень, що стосувалися

дошкільної та шкільної освіти нечуючих дітей, у 500600ті роки

ХХ ст. було подолано багаторічний бар’єр у питанні масового на0

вчання випускників спецшкіл для глухих та туговухих дітей у вищих

і середніх спеціальних навчальних закладах. Так, наприкінці 500х

років не тільки в Москві, а й у інших великих містах СРСР (зок0

рема в Києві, на базі Київського технікуму легкої промисловості)

були створені спеціальні групи для осіб з вадами слуху. До речі,

перший досвід такого навчання у столиці України був започатко0

ваний ще в 300ті роки ХХ ст. на базі Всеукраїнських політехнічних

курсів для інвалідів [8].

Усе це разом сприяло зростанню «критичної маси» грамотних,

досвідчених глухих людей, які не тільки оволодівали знаннями,

мали навички усного і писемного мовлення, але й здобували ви0

щу освіту за престижними професіями й успішно працювали за

фахом. 

Наразі в Україні діють 32 школи для глухих та 26 шкіл для туго0

вухих дітей, є близько 20 спеціальних груп у вищих навчальних зак0

ладах різних рівнів акредитації.

До педагогічних аспектів вирішення проблем глухоти додалися

й медичні. Завдяки якісному медичному втручанню вдалося змен0

шити кількість тяжких уражень слухового аналізатора, а слухопро0

тезування більшості нечуючих людей допомогало їхній повнішій

соціальній адаптації та реабілітації.

Отже, педагогічні й медичні аспекти сприяли тому, що все мен0

ший відсоток людей з ураженим слухом можна було віднести до ка0

тегорії «глухонімих». 

Зростала також соціальна активність осіб з вадами слуху, їхня

самосвідомість. Важливу роль у цьому відіграли й громадські

організації глухих (в Україні це Українське товариство глухих), які

доклали чимало зусиль для вирішення проблем нечуючих, сприяли

забезпеченню їхніх прав і реабілітації. Усе це в сукупності склало

вагому соціальну складову у зрослому рівні сприйняття людей із ва0

дами слуху як рівних серед рівних.

Результатом впливу цілої низки чинників (медичних, педагогіч0

них та соціальних) стало прийняття спочатку за кордоном, а потім

і на території тодішнього СРСР рішення про перейменування то0

вариств глухонімих у товариства глухих. В Україні рішення про

перейменування Українського товариства глухонімих в Українське
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товариство глухих було прийняте в 1964 р. на VII з’їзді УТОГ — як

найбільш прийнятне і науково обгрунтоване визначення людей,

позбавлених слуху [4].

З того часу вже минуло понад 40 років, проте, як вже зазначалося,

інколи слово «глухонімий» використовують не лише на побутовому

рівні, а й у ЗМІ та офіційному листуванні, засвідчуючи не лише,

м’яко кажучи, некомпетентність авторів цих публікацій, а й загаль0

ну необізнаність широких мас у цьому питанні. 

Окрім публікацій у пресі, привертає увагу також такий факт

вживання терміну «Українське товариство глухих і глухонімих» у «Но0

вому російсько0українському словнику0довіднику», який вийшов

друком зовсім недавно [5], що є абсолютно неприпустимим, оскільки

словник повинен бути взірцем для його користувачів.

Поза тим, якщо розглядати такі факти з юридичної точки зору,

особи, які допускають вживання терміна «глухонімий» відносно

людей із вадами слуху, порушують чинне законодавство. Взяти хо0

ча б Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів

в Україні», в якому вживаються винятково лише терміни «глухий»

і «інвалід по слуху» [1]. Такі самі терміни зустрічаємо в інших до0

кументах, що стосуються забезпечення прав та інтересів глухих

громадян Украни.

У цілому ж в Україні спостерігається тенденція до вживання більш

толерантних визначень: «особи з вадами слуху», «нечуючі» тощо.

Проте варто зазначити, що саме ці вирази суперечать прийнятим

серед світової спільноти глухих нормам, за якими терміни, які визна0

чають глухих людей, не повинні містити в собі натяк на недо0

статність функцій певного органу. З огляду на це, в англомовному

світі загальновживаними є терміни «deaf» (глухий) та «Рartially deaf»
(частково глухий). Як бачимо, у цих визначеннях відсутнє слово

«слух», «вухо» тощо, тобто вони не вказують на недостатність слу0

хової функції та тому за змістом є відносно нейтральними.

В Україні цим вимогам цілком відповідає термін «глухий». Між

тим, терміни, що визначають осіб з частковою втратою слуху:

«туговухий», «слабочуючий», «той, хто недочуває» не відповідають

прийнятим у світовій спільноті глухих вимогам. Найближчий до них

термін «приглухуватий», але значною поширення в українській

мові він не має. Можливо, з часом українська громадськість, зокрема

Українське товариство глухих, прийде до необхідності привести

ці терміни відповідно до загальносвітових вимог, але нині стосовно
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осіб з неповною втратою слуху в Україні найчастіше вживаються

терміни «туговухий» і «слабочуючий».

Також по0різному позначається ступінь втрати слуху й у мові

жестів. Найчастіше це жест, який вказує на вухо. Проте іноді жест

«глухий» показується як «глухонімий», що, безумовно, є впливом

неправильного вживання цього терміна у суспільстві загалом.

Варто зазначити, що ступінь самоповаги, до якого ще повинна

прийти українська спільнота нечуючих, — це визнання глухих людей

окремою соціокультурною группою. Останнім часом за кордоном,

зокрема в США, Канаді, Великобританії та Нідерландах, набув

значного поширення підхід «Дві мови — дві культури», згідно з яким

нарівні із загальнонаціональними мовою і культурою визнаються

мова та культура глухої спільноти цієї країни. За цим підходом,

термін, який визначає спільноту нечуючих людей, має написання

тільки з великої літери (Глухі) на знак приналежності до відпо0

відної лінгвістичної групи [2]. 

На цьому тлі зростання у світі поваги до особистості глухої

людини, мови та культури глухих особливо неприпустимими вида0

ються випадки вживання в українській пресі та в офіційному мов0

ленні такого терміна, як «глухонімий». Місце йому — лише в істо0

ричних дослідженнях і публікаціях, в яких йдеться про період до

1964 року.

Хочеться сподіватись, що привернення уваги до правильності

вживання термінів, що визначають людей з тим чи іншим ступенем

втрати слуху, сприятиме толерантному ставленню широкої гро0

мадськості до своїх глухих співгромадян як до рівноправних учас0

ників важливих суспільних процесів.

Література

1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про осно0

ви соціальної захищеності інвалідів в Україні».— № 17730IV.— Ст. 23.—

К., 2004. 

2. Базоев В. З., Паленный В. А. Человек из мира тишины: Науч.0поп.

изд.— М.: Академкнига, 2002.— С. 215, 462, 771.

3. Боскис Р. М. Глухие и слабослышащие дети.— М., 1963.— 7 с.

4. Матеріали VII з’їзду Українського товариства глухих.— К.: Цент0

ральний державний архів вищих органів влади та управління України,

1964.— 56 с.

5. Новий російсько0український словник0довідник / Укл.: С. Я. Єрмо0

ленко, В. І. Єрмоленко, К. В. Ленець та ін.— К.: Довіра, 1999.— 835 с.

126

Розділ II Спеціальна педагогіка: методика,



127

6. Радищев А. Н. О человеке, о его смертности и бессмертии: Избран0

ные филос. произв.— М., 1949.— 98 с. 

7. Рау Ф. Ф., Нейман Л. В., Бельтюков В. И. Использование и развитие

слухового восприятия у глухонемых и тугоухих учащихся.— М., 1961.

8. Свет безмолвных звезд: Сб. очерков.— К., 2001.— 62 с. 

9. Соломка Є. Ірина Цвєткова врятувала дочку від глухоти // По0ук0

раїнськи.— № 161.— 8.09.2006.— 22 с.

10. Ярмаченко М. Д. Виховання і навчання глухих дітей в УРСР.—

К., 1954.

Ключові слова: термін «глухонімий», засоби масової інформації, кла0

сифікація порушень слуху, диференційовані програми навчання глухих

і слабочуючих.

Key words: term «deaf and dumb», mass media, classification of hearing

impairments, differentiated programs of teaching people with hearing impair0

ments and deaf.

практика, досвід, перспективи Розділ II



РОЗДІЛ IIІ

ПСИХОЛОГО�ПЕДАГОГІЧНІ
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
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ГЕНДЕРНИЙ І ФАХОВИЙ АСПЕКТИ
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ

ВНЗ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статье изложены результаты исследований относительно поло�
вых и профессиональных особенностей психофизиологической готов�
ности студентов к педагогической деятельности. В частности, по
таким компонентам готовности, как информационная, мотивацион�
ная, адаптационная и физическая. Эти особенности могут быть ис�
пользованы при целенаправленном формировании такой готовности
у студентов во время обучения в вузе.

The article is devoted to the results of researches concerning sexual and
professional features of the students’ psychophysiological readiness to a pe�
dagogical activity. In particular, on such components as information, moti�
vation, adaptation and physical readiness. These features can be used at
purposeful formation of such readiness at the students during training in high
school.

Одним із найважливіших завдань підготовки студентів у ВНЗ

можна вважати набуття ними потрібного рівня психофізіологічної

готовності до майбутньої професійної діяльності. Сьогодні важ0

ливість цього завдання значно підвищується через такі порушення
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професійної адаптованості молодих фахівців, як постійне підси0

лення стресогенності різних видів професійної діяльності, постійне

зростання і зміна професійних вимог [5; 6], а також постійним

погіршенням стану фізичного розвитку студентів, їхнього здоров’я,

рівня розвитку когнітивних функцій [3; 8]. Закономірним наслід0

ком цього є зростання кількості різноманітних проявів порушення

професійної адаптованості молодих фахівців — йдеться про підви0

щену тривожність, дратівливість, стомлення, безсоння, синдром

«емоційного вигорання» тощо. Надалі це може призвести до ви0

никнення різних соматичних і нервово0психічних хвороб — так

званих хвороб стресу.

Щодо студентів, які опановують різні педагогічні спеціальності,

то актуальність формування в них психофізіологічної готовності до

майбутньої професійної діяльності, крім того, зумовлена й величез0

ним суспільним значенням педагогічної діяльності [2; 5], а також

властивими їй складністю, стресогенністю, значними психофізіо0

логічними витратами [2; 9]. 

Психофізіологічна готовність до педагогічної діяльності ро0

зуміється нами як цілісна система психофізіологічних якостей

(підсистем) особистості, взаємоспівдія яких забезпечує підтриман0

ня оптимальної працездатності вчителя, досягнення ним належно0

го рівня адаптаційних можливостей і як наслідок — здійснення ви0

сокоефективної педагогічної діяльності [6]. 

При цьому основними компонентами психофізіологічної готов0

ності до педагогічної діяльності є такі: 1) фізична готовність — оп0

тимальний рівень функціювання фізіологічних підсистем орга0

нізму, який забезпечує підтримання високої працездатності під час

здійснення педагогічного процесу; 2) готовність провідних для

здійснення педагогічної діяльності когнітивних функцій (мислен0

ня, пам’яті, уваги тощо); 3) адаптаційна готовність — спроможність

швидко й ефективно адаптуватися до зміни різноманітних умов

і вимог професійної діяльності (наприклад, здатність педагога до

ефективної саморегуляції й оптимізації свого стану, стосунків із ко0

легами, учнями та їхніми батьками); 4) інформаційна готовність —

наявність образів виконання педагогічних дій, діяльності, сформо0

ваного до неї ставлення, а також знань, умінь, практичних навичок

щодо можливих засобів і заходів раціональної організації праці,

навчання, відпочинку (наприклад, здатність педагога до ефектив0

ної саморегуляції своєї діяльності тощо) [6].



Також при розгляді психофізіологічної готовності до педа0

гогічної діяльності обов’язково, на нашу думку, треба враховувати

мотиваційний компонент, зважаючи на надзвичайно важливе значен0

ня мотивації для ефективності будь0якого виду діяльності та, зокрема

навчальної й педагогічної [5; 4; 9; 10], і того, що цей компонент

є опосередкованим щодо розвитку всіх інших компонентів психо0

фізіологічної готовності. 

Проаналізуємо результати наших досліджень щодо статевих

особливостей психофізіологічної готовності студентів до педа0

гогічної діяльності та особливостей такої готовності залежно від

спеціалізації, за якою студенти проходять навчання. 

У цих дослідженнях взяли участь 748 студентів чотирьох ВНЗ

(Київський педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова,

Переяслав0Хмельницький державний педагогічний університет

ім. Г. Сковороди, Київський національний університет ім. Т. Шевченка,

Київський міський педагогічний університет ім. Б. Грінченка). 

Під час проведення досліджень використовувалися: анкетуван0

ня (26 питань), методика діагностики рівня соціальної фрустрова0

ності Вассермана0Бойко, методика самооцінки рівня тривожності

Спілбергера0Ханіна, шкала самоефективності Р. Шварцера та М. Єру0

салема.

Порівняння за t0критерієм Стьюдента середніх значень показ0

ників, отриманих досліджуваними — студентами чоловічої та жіночої

статі, показало наявність за вказаними показниками достатньо істот0

них статевих відмінностей (табл. 1–4). 

Таблиця 1

Статеві відмінності (фізичне виховання)
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№
з/п

Показник Стать n М σ p ≤

1 2 3 4 5 6 7

1
Підготовка до занять,

год/день

Жін. 26 2,88 1,51
0,05

Чол. 133 2,26 1,13

2 Самооцінка стану здоров’я 
Жін. 26 3,54 1,07

0,05
Чол. 133 3,98 0,57

3 Стосунки з викладачами
Жін. 26 4,00 0,63

0,05
Чол. 133 3,73 0,52
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Закінчення табл. 1

Таблиця 2

Статеві відмінності (українська філологія)

аспекти розвитку Розділ IІI
з особливими потребами

1 2 3 4 5 6 7

4
Намір працювати викла0

дачем 

Жін. 26 2,88 1,34
0,05

Чол. 133 3,36 0,99

5 Навчальна успішність
Жін. 26 4,27 0,49

0,05
Чол. 133 4,02 0,58

6 Частота куріння
Жін. 26 1,15 0,46

0,05
Чол. 133 1,58 0,96

7 Навчальна самоефективність
Жін. 26 31,75 3,97

0,05
Чол. 133 30,12 3,77

№
з/п

Показник Стать n М σ p ≤

1 2 3 4 5 6 7

1
Самооцінка власного

навчального навантаження

Жін. 146 2,56 0,85
0,05

Чол. 34 2,15 0,70

2
Самооцінка власного

загального навантаження

Жін. 146 2,74 0,98
0,05

Чол. 34 2,35 0,81

3 Самооцінка стану здоров’я 
Жін. 146 3,41 0,77

0,05
Чол. 34 3,67 0,60

4
Кількість ознак втоми, що

виникають під час навчання 

Жін. 146 2,90 1,58
0,05

Чол. 34 2,29 0,97

5
Стосунки з однокурсни0

ками

Жін. 146 3,93 0,66
0,05

Чол. 34 3,68 0,64

6

Самооцінка власних знань

про особливості й умови

роботи вчителя

Жін. 146 3,79 0,93
0,05

Чол. 34 3,41 1,07

7
Намір працювати вчителем

(викладачем)

Жін. 146 3,10 0,80
0,05

Чол. 34 2,79 0,81
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Таблиця 3

Статеві відмінності (природничо>географічний факультет)
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8

Обсяг занять фізичною куль0

турою та спортом на тиж0

день, год

Жін. 146 2,56 0,85
0,01

Чол. 34 2,15 0,70

9 Частота куріння 
Жін. 34 6,59 6,77

0,01
Чол. 146 1,31 0,72

10
Частота вживання алкого0

льних напоїв 

Жін. 146 1,78 0,57
0,01

Чол. 34 2,15 1,10

11
Рівень соціальної фрустро0

ваності

Жін. 146 2,36 0,49
0,05

Чол. 34 2,17 0,48

12
Рівень особистісної три0

вожності 

Жін. 146 44,88 10,51
0,05

Чол. 34 41,27 10,10

№
з/п

Показник Стать n М σ p ≤

1 2 3 4 5 6 7

1
Підготовка до занять,

год/день

Жін. 188 3,32 1,63
0,001

Чол. 63 2,35 1,29

2
Самооцінка власного на0

вчального навантаження

Жін. 188 2,41 0,82
0,05

Чол. 63 2,14 0,76

3
Динаміка працездатності

впродовж навчального дня

Жін. 188 1,61 0,63
0,01

Чол. 63 1,85 0,57

4
Динаміка працездатності

упродовж навчального тижня

Жін. 188 1,81 0,67
0,05

Чол. 63 2,02 0,67

5 Самооцінка стану здоров’я
Жін. 188 3,42 0,65

0,01
Чол. 63 3,73 0,85

6
Стосунки з однокурсни0

ками

Жін. 188 4,09 0,56
0,05

Чол. 63 3,89 0,63

Розділ IIІ Психолого"педагогічні
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Закінчення табл. 3

Таблиця 4

Статеві відмінності (усі досліджувані)

аспекти розвитку Розділ IІI
з особливими потребами

1 2 3 4 5 6 7

7 Стосунки з викладачами
Жін. 188 3,97 0,50

0,01
Чол. 63 3,74 0,54

8

Обсяг занять фізичною

культурою та спортом на

тиждень, год

Жін. 188 3,90 4,00
0,001

Чол. 63 7,86 5,99

9
Рівень особистісної три0

вожності 

Жін. 188 46,76 8,40
0,01

Чол. 63 42,42 8,00

№
з/п

Показник Стать n М σ p ≤

1 2 3 4 5 6 7

1 Підготовка до занять, год/день
Жін. 478 3,55 1,59

0,001
Чол. 218 2,48 1,42

2
Самооцінка власного на0

вчального навантаження

Жін. 478 2,51 0,86
0,001

Чол. 218 2,06 0,59

3
Самооцінка власного зага0

льного навантаження

Жін. 478 2,70 0,98
0,001

Чол. 218 2,35 0,74

4
Динаміка працездатності

упродовж навчального дня

Жін. 478 1,71 0,70
0,001

Чол. 218 1,92 0,65

5
Динаміка працездатності

впродовж навчального тижня

Жін. 478 1,79 0,69
0,001

Чол. 218 2,04 0,68

6 Самооцінка стану здоров’я 
Жін. 3,43 0,70 0,001

0,001
Чол. 218 3,83 0,72

7
Кількість ознак втоми, що

виникають під час навчання

Жін. 478 2,70 1,46
0,001

Чол. 218 1,93 1,12

8 Стосунки з викладачами
Жін. 3,90 0,53 0,001

0,001
Чол. 218 3,71 0,60



Закінчення табл. 4

Подані у табл. 1–4 дані дають можливість визначити наявність

певних статевих особливостей психофізіологічної готовності сту0

дентів до педагогічної діяльності, які виявляються та формуються

під час професійної підготовки у педагогічному ВНЗ. Так, жінки

більше за чоловіків витрачають час на підготовку до занять. Зако0

номірним наслідком цього можна вважати вищу у них самооцінку

власного навчального і загального навантаження та, частково, біль0

шу кількість ознак втоми, що виникають під час навчання. Також

взаємопов’язаними між собою та з попередніми показниками

є достовірно кращі в жінок0студенток стосунки з викладачами, вища

зацікавленість у навчанні, самооцінка власних знань про особ0

ливості та умови роботи вчителя і навчальна успішність.
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10

Самооцінка власних знань

про особливості й умови

роботи вчителя

Жін. 478 3,83 0,86
0,001

Чол. 218 3,58 0,91

11

Обсяг занять фізичною куль0

турою та спортом на тиж0

день, год

Жін. 478 3,96 3,67
0,001

Чол. 218 8,37 6,12

12 Навчальна успішність
Жін. 478 4,32 0,60

0,001
Чол. 218 4,11 0,58

13 Частота куріння
Жін. 478 1,28 0,66

0,001
Чол. 218 1,55 0,97

14
Частота вживання алко0

гольних напоїв 

Жін. 478 1,81 0,56
0,01

Чол. 218 1,95 0,73

15
Рівень соціальної фрустро0

ваності 

Жін. 478 2,30 0,49
0,05

Чол. 218 2,18 0,50

16
Рівень особистісної три0

вожності 

Жін. 478 45,38 9,65
0,001

Чол. 218 41,55 8,69

Розділ IIІ Психолого"педагогічні
і формування особистості людей 

1 2 3 4 5 6 7

9 Зацікавленість у навчанні
Жін. 478 3,23 0,91

0,001
Чол. 218 3,00 0,83
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Щодо встановлених у жінок вищих рівнів соціальної фрустро0

ваності та особистісної тривожності, то вони теж взаємопов’язані

і є природним наслідком природжених статевих відмінностей. Зок0

рема подібні результати отримувалися різними науковцями, а також

і нами в попередніх дослідженнях [4]. 

Природною також можна вважати виявлену у чоловіків0сту0

дентів достовірно кращу, ніж у жінок, динаміку працездатності

впродовж навчального дня і тижня, самооцінку стану здоров’я та

вищий обсяг занять фізичною культурою та спортом. Крім того,

що повністю узгоджується з літературними даними [1; 7] та ре0

зультатами наших попередніх досліджень [4], досліджувані чо0

ловіки0студенти більше за жінок курять та вживають алкогольні

напої.

Єдина відмінність від загальних статевих тенденцій у тому,

що намір працювати викладачем на спеціалізації «Фізичне вихо0

вання» є вищим у чоловіків, а на українській філології у жінок. І це

можна вважати закономірним, оскільки викладання фізичної куль0

тури вважається більше чоловічою спеціалізацією, а філології —

жіночою.

Отже, статеві особливості психофізіологічної готовності сту0

дентів до педагогічної діяльності у тому, що в жінок вищи моти0

ваційний та інформаційний компоненти такої готовності, а в чо0

ловіків — фізичний. Деякі аспекти адаптаційного компоненту

мають кращий прояв у жінок, а деякі — у чоловіків.

Зважаючи на те, що за використаними в нашому дослідженні

показниками були встановлені досить значні статеві та регіональні

відмінності, виявлення особливостей психофізіологічної готовності

студентів до педагогічної діяльності залежно від їхньої спеціалізації

проводилося шляхом порівняння за t0критерієм Стьюдента серед0

ніх значень показників, отриманих досліджуваними студентами

різних спеціалізацій окремо для чоловіків і жінок. При цьому вра0

ховувалися показники тільки студентів м. Києва. 

Між студентами0філологами відповідних курсів (українська та

іноземна філологія) не було виявлено статистично значущих від0

мінностей за жодним із використаних показників (p > 0,05).

У табл. 5 наведені достовірні відмінності показників студентів

філологічного та природничо0географічного факультету.

аспекти розвитку Розділ IІI
з особливими потребами



Таблиця 5

Відмінності показників студентів філологічного
(українська та іноземна філологія)

та природничо>географічного факультету (жінки)

* Примітка: на ІІІ курсі достовірних відмінностей встановлено не було.

Виходячи з даних табл. 5, студентки0першокурсниці природни0

чо0географічного факультету мають достовірно кращі від студен0

ток0філологів стосунки з однокурсниками та викладачами. Та най0

більш наочними щодо особливостей психофізіологічної готовності

до педагогічної діяльності залежно від спеціалізації є відмінності,

встановлені на V курсі. Так, студентки0філологи мають достовірно
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№
з/п

Показник Факультет Курс* n М σ p ≤

1
Стосунки з однокурсни0

ками

Філол.
I

100 4,01 0,60
0,05

Пр.0геогр. 45 4,25 0,58

2 Стосунки з викладачами
Філол.

I
100 3,74 0,53

0,05
Пр.0геогр. 45 3,96 0,52

3
Підготовка до занять,

год/день

Філол.
V

43 3,36 1,88
0,05

Пр.0геогр. 51 2,51 1,49

4
Позанавчальне наванта0

ження, год/день

Філол.
V

43 5,93 3,49
0,05

Пр.0геогр. 51 5,14 2,33

5
Самооцінка власного на0

вчального навантаження

Філол.
V

43 2,90 1,14
0,05

Пр.0геогр. 51 2,30 0,91

6
Самооцінка власного за0

гального навантаження

Філол.
V

43 3,53 1,24
0,05

Пр.0геогр. 51 2,82 1,10

7 Зацікавленість у навчанні
Філол.

V
43 3,36 0,96

0,05
Пр.0геогр. 51 2,62 0,95

8
Самооцінка власних пе0

дагогічних знань і вмінь

Філол.
V

43 4,30 0,61
0,05

Пр.0геогр. 51 3,92 0,77
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вищі позанавчальне навантаження, самооцінку власного навчаль0

ного та загального навантаження, зацікавленість у навчанні та са0

мооцінку власних педагогічних знань та вмінь. 

У табл. 6–7 наведені достовірні відмінності між студентами0пер0

шокурсниками філологічного факультету та факультетів фізичного

виховання та кібернетики. 

Таблиця 6

Відмінності між студентами філологічного факультету
(українська та іноземна філологія)

та факультету фізичного виховання (жінки, І курс)

аспекти розвитку Розділ IІI
з особливими потребами

№
з/п

Показник Факультет n М σ p ≤

1 Підготовка до занять, год/день
Філол. 100 3,98 1,30

0,05
Фіз.0вих. 12 2,14 0,90

2
Самооцінка власного навчаль0

ного навантаження

Філол. 100 2,59 0,83
0,05

Фіз.0вих. 12 1,92 0,51

3
Динаміка працездатності упро0

довж навчального дня

Філол. 100 1,78 0,71
0,05

Фіз.0вих. 12 2,33 0,49

4
Динаміка працездатності упро0

довж навчального тижня

Філол. 100 1,76 0,74
0,05

Фіз.0вих. 12 2,17 0,39

5
Кількість ознак втоми, що ви0

никають під час навчання

Філол. 100 2,91 1,46
0,05

Фіз.0вих. 12 2,00 1,41

6 Зацікавленість у навчанні
Філол. 100 3,29 0,77

0,05
Фіз.0вих. 12 2,83 1,11

7
Намір працювати вчителем

(викладачем)

Філол. 100 3,12 1,29
0,05

Фіз.0вих. 12 2,17 1,34

8
Кількість занять фізичною куль0

турою та спортом на тиждень 

Філол. 100 1,85 0,66
0,05

Фіз.0вих. 12 3,08 1,08

9

Обсяг занять фізичною куль0

турою та спортом на тиждень,

год

Філол. 100 3,69 2,81
0,05

Фіз.0вих. 12 9,25 7,19



Таблиця 7

Відмінності між студентами філологічного факультету
(українська та іноземна філологія)

та факультетами кібернетики і фізичного виховання (чоловіки, І курс)
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№
з/п

Показник Факультет n М σ p ≤

1 Підготовка до занять, год/день
Філол. 25 3,48 1,95

0,05
Кіберн. 32 2,53 1,17

2
Намір працювати вчителем

(викладачем)

Філол. 25 3,08 0,97
0,001

Кіберн. 32 1,75 0,88

3

Обсяг занять фізичною куль0

турою та спортом на тиждень,

год

Філол. 25 7,13 7,14
0,05

Кіберн. 32 4,30 3,39

4 Підготовка до занять год/день
Філол. 25 3,48 1,95

0,001
Фіз.0вих. 12 1,18 0,72

5
Самооцінка власного на0

вчального навантаження

Філол. 25 2,20 0,58
0,05

Фіз.0вих. 12 1,73 0,47

6 Стосунки з викладачами
Філол. 25 3,84 0,62

0,01
Фіз.0вих. 12 3,27 0,47

7 Зацікавленість у навчанні
Філол. 25 3,48 0,92

0,01
Фіз.0вих. 12 2,67 0,78

8

Кількість занять фізичною

культурою та спортом на тиж0

день 

Філол. 25 2,44 1,08
0,01

Фіз.0вих. 12 3,45 0,69

9

Обсяг занять фізичною куль0

турою та спортом на тиждень,

год

Філол. 25 7,13 7,14
0,05

Фіз.0вих. 12 12,82 8,82

10 Частота куріння
Філол. 25 1,46 0,93

0,05
Фіз.0вих. 12 1,00 0,00

11
Рівень соціальної фрустрова0

ності 

Філол. 25 2,00 0,37
0,05

Фіз.0вих. 12 2,46 0,68

12
Рівень реактивної тривож0

ності 

Філол. 25 38,17 9,18
0,05

Фіз.0вих. 12 44,70 7,75
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Отже, студенти0першокурсники філологічного факультету (як

жінки, так і чоловіки) на достовірному рівні більше за студентів фа0

культетів фізичного виховання та кібернетики витрачають часу на

підготовку до навчальних занять (і, як наслідок, вище оцінюють

своє навчальне навантаження), мають більший намір працювати

вчителем, а також вищі, ніж у студентів факультету фізичного вихо0

вання зацікавленість у навчанні та меншу кількість та обсяг занять

фізичною культурою та спортом, що є цілковито природним. Крім

того, студенти0філологи (жінки) відрізняються гіршою динамікою

працездатності впродовж навчального дня та тижня, порівняно зі

студентами факультету фізичного виховання, та більшою кількістю

ознак втоми, що виникають під час навчання, а чоловіки — кращими

стосунками з викладачами, меншими рівнями соціальної фрустрова0

ності та реактивної тривожності, більшою схильністю до куріння.

У табл. 8 наведені достовірні відмінності між студентами0пер0

шокурсниками факультетів фізичного виховання і кібернетики. Із

наведених даних видно, що студенти0кібернетики витрачають дос0

товірно більше часу, порівняно зі студентами факультету фізичного

виховання, на підготовку до занять, вище оцінюють своє навчальне

навантаження, зазначають більшу кількість ознак втоми, що вини0

кають під час навчання, мають кращі стосунки з викладачами та

зацікавленість у навчанні, нижчий рівень соціальної фрустрова0

ності. Водночас студенти факультету фізичного виховання мають

більший намір працювати вчителем (викладачем), більшу кількість

і обсяг занять фізичною культурою та спортом, менше курять.

Таблиця 8

Відмінності між студентами (чоловіками) факультетів
фізичного виховання і кібернетики (І курс)

аспекти розвитку Розділ IІI
з особливими потребами

№
з/п

Показник Факультет n М σ p ≤

1 2 3 4 5 6 7

1 Підготовка до занять, год/день
Філол. 12 1,18 0,72

0,001
Кіберн. 32 2,53 1,17

2
Самооцінка власного на0

вчального навантаження

Філол. 12 1,73 0,47
0,05

Кіберн. 32 2,19 0,78



Закінчення табл. 8

Отже, аналіз результатів проведених досліджень надав можли0

вість зробити такі висновки:

– статеві особливості психофізіологічної готовності студентів до

педагогічної діяльності виявляються в тому, що в жінок вищий мо0

тиваційний та інформаційний компоненти такої готовності, а у чо0

ловіків — фізичний. Деякі аспекти адаптаційного компоненту ма0

ють кращий прояв у жінок, а деякі — у чоловіків;

– особливості психофізіологічної готовності студентів до педа0

гогічної діяльності залежно від їхньої спеціалізації полягають у тому,

що у студентів0філологів, порівняно зі студентами факультетів

фізичного виховання та кібернетики, вищі мотиваційний та інфор0

маційний компоненти готовності. У студентів факультету фізичного
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1 2 3 4 5 6 7

3
Кількість ознак втоми, що

виникають під час навчання

Філол. 12 1,50 0,80
0,05

Кіберн. 32 2,22 1,34

4 Стосунки з викладачами
Філол. 12 3,27 0,47

0,05
Кіберн. 32 3,69 0,54

5 Зацікавленість у навчанні
Філол. 12 2,67 0,78

0,01
Кіберн. 32 3,38 0,87

6
Намір працювати вчителем

(викладачем)

Філол. 12 2,82 1,25
0,01

Кіберн. 32 1,75 0,88

7

Кількість занять фізичною

культурою та спортом на тиж0

день 

Філол. 12 3,45 0,69

0,001
Кіберн. 32 1,94 0,98

8

Обсяг занять фізичною куль0

турою та спортом на тиждень,

год

Філол. 12 12,82 8,82
0,001

Кіберн. 32 4,30 3,39

9 Частота куріння
Філол. 12 1,00 0,00

0,01
Кіберн. 32 1,91 1,20

10
Рівень соціальної фрустро0

ваності 

Філол. 12 2,46 0,68
0,05

Кіберн. 32 2,08 0,39
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виховання вищий фізичний компонент, порівняно із двома іншими

спеціалізаціями, вищий мотиваційний компонент, порівняно зі

студентами0кібернетиками, в яких, у свою чергу, вже є кращим

інформаційний компонент;

– визначені особливості психофізіологічної готовності сту0

дентів до педагогічної діяльності можуть бути використані (врахо0

вані) при цілеспрямованому формуванні такої готовності у сту0

дентів упродовж навчання у педагогічному ВНЗ.
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ІНДИВІДУАЛЬНО<ТИПОЛОГІЧНІ
ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ ТА РОЗВИТКУ
НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ

У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

В статье содержатся результаты исследования влияния свойств
и типологии центральной нервной системы на особенности проявления
и динамики негативных психических состояний у детей младшего
школьного возраста, анализируются типы темперамента и особен�
ности негативных психических состояний, для них характерных.

The structure, inherited and social determinants of displaying and nega�
tive psychical states development dynamics among pupils of 1–4 classes are
found out. The features of the nervous system, temperament (neurotism,
extraversion�introversion, etc) is the biological pre�condition of the pupils’
negative psychical states development. 

Появу та розвиток негативних психічних станів зумовлює ціла

низка соціально0психологічних і вроджених факторів. Одну із най0

важливіших ролей серед біологічних, вроджених чинників відігра0

ють типологічні особливості нервової системи, особливості темпе0

раменту індивіда. 

На зв’язок психічних станів особистості з особливостями темпе0

раменту, властивостями нервової системи вказує ціла група

дослідників — це Х. Айзенк [6], А. Г. Ковальов [2], В. Д. Небиліцин

[3], І. П. Павлов, Я. Стреляу [4], Б. М. Теплов [5] та ін.

Метою нашого дослідження було виявлення впливу індивіду0
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ально0типологічних властивостей учнів 1–40х класів на розвиток

у них негативних психічних станів. Для аналізу зв’язку вроджених

особливостей нервової системи з проявами негативних психічних

станів нами було використано опитувальник Г. Айзенка (дитячий

варіант) та здійснено порівняльний аналіз результатів дослідження

дітей двох груп: групи, в якій в учнів були чітко виявлені негативні

психічні стани (надалі ГНПС) та групи школярів без явного прояву

вказаних станів (надалі — група норми (ГН)). Перша група (ГНПС)

нараховувала 106 учнів початкових класів, друга група (ГН) — 121

учень. 

За методикою Г. Айзенка, в адаптації О. Шмельова [1], у шкалі

екстраверсії виокремлюють такі рівні: інтроверт, потенційний інтро0

верт, амбіверт, потенційний екстраверт та власне екстраверт. За шкалою

нейротизму вирізняють такі рівні, як суперконкордант, конкор0

дант, потенційний конкордант, нормостенік, потенційний дискор0

дант, дискордант, супердискордант. 

За результатами тестування учнів було виявлено суттєві від0

мінності в результатах двох вищезгаданих груп (див. рис. 1). В учнів

ГНПС відсоток осіб, які за основними властивостями нервової сис0

теми переважно відповідають типові холерика, становить 52,83%

проти 20,66% у ГН. Тобто серед групи дітей з вираженими негатив0

ними психічними станами холериків на 32,2% (у 2,6 раза) більше,

ніж в учнів групи норми. Серед дітей ГНПС також значний відсоток

тих, які за властивостями нервової системи відповідають типу ме0

ланхоліка, — 39, 62%. Однак серед учнів меланхолічного типу тем0

пераменту у ГН і ГНПС не було виявлено суттєвих відмінностей.

Лише на 7,4% більше таких у ГНПС порівняно з ГН. Водночас вста0

новлено: дітей з негативними психічними станами, які мають ті

типи темпераменту, що характеризуються стабільністю та врівнова0

женістю нервових процесів (тобто серед сангвініків та флегматиків)

найменше. Так, серед таких учнів сангвініків нараховується 5,66%,

а флегматиків — 1,89%. Виявлено, що серед дітей ГН із

сангвінічним типом темпераменту на 30,7% (у 5,4 раза) більше, ніж

ГНПС, а флегматиків — відповідно на 9,4% (вп’ятеро) більше. 

При аналізі результатів за окремими показниками шкал з цієї

методики між виокремленими нами групами дітей також були ви0

явлені істотні відмінності залежно від наявності в них негативних

психічних станів (див. рис. 2). 
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Рис. 1. Залежність прояву негативних психічних
станів учнів від типу темпераменту:

на осі абсцис — типи темпераменту: М — меланхолічний,
Х — холеричний, Ф — флегматичний, С — сангвінічний;

на осі ординат — кількість обстежуваних учнів, %

Рис. 2. Особливості нейротизму у молодших школярів з різним рівнем
прояву негативних психічних станів (за методикою Г. Айзенка):

на осі абсцис — рівні прояву за шкалою нейротизму:

К — конкордант, ПК — потенційний конкордант, Н — нормостенік,

ПД — потенційний дискордант, Д — дискордант, СД — супердискордант;

на осі ординат — кількість учнів у %

Умовні позначення: — діти з негативними психічними станами (ГНПС);

— група норми (ГН)
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За шкалою нейротизму молодші школярі ГНПС характеризу0

ються переважно високим показником, у середньому 18,5 бала, що

є на межі рівня потенційного дискорданта та дискорданта. Це озна0

чає, що такі діти відрізняються високим рівнем нейротизму, отже,

процеси збудження переважають у них над процесами гальмування,

а тому вони характеризуються надмірною чутливістю, вразливістю,

емоційною нестійкістю, високим рівнем афективного реагування

тощо. Це також може стати нейрофізіологічною передумовою для

формування у таких дітей — за певних соціальних умов — негатив0

них психічних станів. Навпаки, учні 1–40х класів ГН у середньому,

за результатами дослідження, мають за шкалою нейротизму 13,2 бала,

що відповідає рівню нормостеніка і в середньому на 5,3 бала мен0

ше, ніж у дітей з ГНПС. Нормостенікам відповідає збалансованість

нервових процесів збудження та гальмування, вони відрізняються

більшою стабільністю, пластичністю поведінкового реагування,

стійкістю до емоціогенних ситуацій, мають більші адаптаційні

можливості тощо. 

У показниках за шкалою «нейротизму» серед дітей ГНПС наяв0

ною є така диференціація: найбільш адаптивних конкордантів та

потенційних конкордантів не було виявлено взагалі, нормостеніків —

23,59%, потенційних дискордантів — 30,19%, дискордантів —

35,85%, супердискордантів — 10,38%. Ці дані, як видно з рис. 2,

істотно відрізняються від результатів, що були отримані під час тес0

тування учнів ГН. 

Значущі відмінності між двома вищевказаними групами молод0

ших школярів за шкалою нейротизму дають нам підстави стверджу0

вати про істотний вплив вроджених нейрофізіологічних, індивіду0

ально0типологічних особливостей дітей на імовірність появи та

розвитку в них негативних психічних станів. Як видно з рис. 2,

найбільша імовірність такої негативної динаміки у дітей з рівнем

дискорданта (у ГНПС проявляється в 3,1 раза частіше, ніж у ГН) та

супердискорданта (у ГН такі учні відсутні). 

З другого боку, наявність значної кількості дітей із негативними

психічними станами (23,59%) серед дітей із рівнем нормостеніка,

який, як вже зазначалося, характеризується врівноваженістю нерво0

вих процесів, високою стабільністю, збалансованістю й адаптив0

ністю, свідчить також про імовірність впливу інших факторів, які

індукують появу негативних психічних станів у молодших шко0

лярів. Таке припущення також підтверджується тим, що нами виявлено
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значний відсоток дітей серед групи норми, в яких наявний рівень

потенційного дискорданта, однак в них не було виявлено негативних

психічних станів. Це може бути зумовлено, на нашу думку, впливом

низки соціально0психологічних чинників, зокрема таких, як особ0

ливості сімейного виховання, недоліки навчально0виховного про0

цесу тощо. Подібні фактори можуть як посилити інтенсивність про0

яву негативних психічних станів у молодших школярів, призвести

до їх негативної трансформації в інші деструктивні психічні стани,

так і спровокувати появу цих станів серед дітей, в яких відсутні

вроджені нейрофізіологічні передумови для їх виникнення. 

У процесі експерименту вивчалися прояви негативних психіч0

них станів учнів молодшого шкільного віку залежно від такої влас0

тивості темпераменту, як інтроверсія0екстраверсія. Так, за шкалою

екстраверсії, як видно на рис. 3, при порівнянні дітей з негативними

психічними станами та групи норми, виявлені певні відмінності,

а саме: інтровертів серед дітей з негативними психічними станами

менше на 4,37% (у 2 рази) порівняно з групою норми, потенційних

інтровертів менше відповідно на 10,4% (у 2,1 разів); екстравертів

серед учнів ГНПС, навпаки, більше майже на 3% (у 4,5 разів) порів0

няно з ГН, а потенційних екстравертів більше відповідно на 9,2%

(майже вдвічі); амбівертів у зазначених групах молодших школярів

майже однакова кількість (ГНПС — 61,32%, ГН — 57,85%), відмін0

ність становить лише 3,5%.

Таким чином, загалом екстравертів і потенційних екстравертів

серед дітей ГНПС, так само як інтровертів серед дітей ГН, вдвічі

більше. Проте значна кількість учнів молодших класів (понад 60%)

у двох вищезазначених групах належить до рівня амбівертів, які

ситуативно виявляють ту чи іншу із зазначених властивостей тем0

пераменту. 

На нашу думку, відмінності за шкалою екстраверсії можна пояс0

нити тим, що інтроверти та потенційні інтроверти, більшу кількість

яких було виявлено серед дітей групи норми (на 14,8% більше, ніж

ГНПС), характеризуються більшою рефлексивністю, здатністю до

самоаналізу, в них переважає інтернальний локус контролю над

екстернальним, а це, в поєднанні з більшою стабільністю нервової

системи, стає передумовою для меншого прояву та генези негатив0

них психічних станів. Навпаки, виявлення більшої кількості власне

екстравертів і потенційних екстравертів серед групи дітей з нега0

тивними психічними станами (на 12,1% більше, ніж у ГН) може бути
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пов’язано з дещо більшою нестійкістю, зниженою рефлексивністю

та переважною екстернальністю локусу контролю серед індивідів

з такою властивістю темпераменту. Саме тому серед дітей із нега0

тивними психічними станами значний відсоток тих, хто виявляє

агресію, порушує поведінку та проблемно спілкується. 

Рис. 3. Особливості відмінностей у показниках екстраверсії

у молодших школярів з ГНПС та ГН (за методикою Г. Айзенка):

на осі абсцис — рівні прояву за шкалою нейротизму:

І — інтроверт, ПІ — потенційний інтроверт, А — амбіверт,

ПЕ — потенційний екстраверт, Е — екстраверт;

на осі ординат — кількість учнів у %

Умовні позначення: — діти з негативними психічними станами (ГНПС);

— група норми (ГН)

Підтвердженням останнього припущення є результати проведе0

ного нами аналізу негативних психічних станів учнів ГНПС залеж0

но від типу темпераменту. Як було вказано раніше, серед групи мо0

лодших школярів з негативними психічними станами найбільше

меланхоліків (39,6%) і холериків (52,8%). Нами проведено до0

слідження особливостей розвитку різних видів негативних психіч0

них станів у молодших школярів цих двох груп темпераменту (його

результати наведені в табл. 9, з якої видно, що відсоток дітей з про0

явами стану агресії серед холериків більший на 51,2% (у 3,2 рази

більше), ніж у меланхоліків). 
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Таблиця 9

Зв’язок типів темпераменту та негативних психічних станів у ГНПС
(загальна вибірка меланхоліків і холериків в ГНПС

становила 98 учнів (42 та 56 відповідно))

Серед дітей0меланхоліків з ГНПС надто високий показник про0

яву станів астенії (97,62%) та депресії (субдепресії) (92,85%), а та0

кож високий рівень прояву страху (69,05%). Ці показники є значно

більшими — порівняно із групою холериків. Як для меланхоліків,

так і для холериків характерним є високий рівень прояву тривоги,

його переживає понад половина молодших школярів із ГНПС. Нез0

начний рівень прояву страху серед холериків за високого рівня їхньої

агресії також доводить наше припущення про зв’язок між зазначе0

ними станами та про можливість трансформації в них стану тривоги

в інші стани. Так, у разі впливу на особистість певних стресогенних

факторів та підвищення у зв’язку з цим рівня тривоги, остання часто

трансформується в один із типів негативного емоційно0поведінко0

вого реагування — це нападальне реагування (агресія), реакція втечі

(стан страху) та пасивно0захисні способи реагування (депресія,

апатія, пасивність). Нами виявлено, що в таких ситуаціях задіюєть0

ся переважно один домінуючий тип реагування при гальмуванні

інших. Так для холериків, враховуючи силу та неврівноваженість їх

нервової системи, як видно з таблиці, найбільш характерним і най0

більш типовим є агресивне реагування (виявлено у 75% досліджу0

ваних) та зниження при цьому інтенсивності стану страху (19,64%),

а також рівня прояву інших негативних психічних станів. І навпаки,

для більш слабкої нервової системи, яка характерна для мелан0

холіка, типовими є протилежні типи реагування: втеча (стан страху —

69,1%), пасивно0захисна реакція (стан депресії 92,9%) і стан нервово0

психічної слабкості та виснаженості, втоми (стан астенії — 97,62%).

Варто зазначити, що стан агресії є найменш вираженим в учнів0

меланхоліків (23,81%) і виявляється переважно у вигляді захис0

них агресивних тенденцій чи підвищеної дратівливості. 
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Тип
темпераменту

Психічні стани

Тривога Страх
Депресія

(субдепресія)
Астенія Агресія

Меланхоліки 57,14 69,05 92,85 97,62 23,81

Холерики 67,86 19,64 44,64 48,21 75,00



Отже, результати проведеного нами дослідження дають можли0

вість стверджувати, що вроджені особливості центральної нервової

системи, властивості темпераменту, поряд з іншими факторами,

є передумовами появи та розвитку негативних психічних станів

в учнів молодшого шкільного віку. Найбільшими передумовами їх

появи та динаміки розвитку є високий показник нейротизму, а отже,

неврівноваженість нервових процесів збудження та гальмування,

сенситивність, зниження самоконтролю, саморегуляції тощо.
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РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ГУМАНІСТИЧНО
ОРІЄНТОВАНОГО ТРЕНІНГУ ЯК ГОЛОВНОГО

КОМПОНЕНТА ПРОГРАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО
СУПРОВОДУ СОЦІОНОМІЧНО<ПРОФЕСІЙНОЇ

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

В статье представлены результаты и содержание формирующего
эксперимента, направленного на гармонизацию личностно�профессио�
нального развития студентов с ограниченными возможностями
в условиях профессиональной подготовки социономического профиля. 
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Результаты проведения гуманистически ориентированного тре�
нинга доказывают эффективность программы психологического со�
провождения профессиональной подготовки студентов�инвалидов. 

The article analyzes the results of an empirical research of employees’
personal professional development of physically challenged students by socio�
nomical profile.

Results of an embodiment of the program of psychological support, in par�
ticular psychological training in conditions of forming experiment are
analysed. The efficiency of the application of this program was proved.

Актуалізація проблеми психологічного супроводу професійної

підготовки студентів з особливими потребами пов’язана із процеса0

ми гуманізації освіти. Розроблення програми психологічного супро0

воду базоване на інтеграції різних підходів до феномена підтримки,

що передбачає аналіз досягнень психологічної практики задля

виявлення можливостей їх використання у процесі професійної

підготовки студентів0інвалідів за соціономічним профілем.

У технологічному плані психологічний супровід виступає як сис0

тема засобів, що містять в собі різні форми, методи та прийоми до0

помоги особистості. Визначальними в їх доборі є принципи гу0

маністично спрямованого особистісно0розвивального навчання. 

Методика й організація дослідження. Основним методом до0

слідження виявився формувальний експеримент. Для визначення

ефективності гуманістично орієнтованої тренінгової програми,

виходячи з основної мети її завдань, а саме: сприяти гармонізації

особистісно0професійного розвитку, базуючись на його критеріях

оптимізації самоставлення (підвищення самооцінки, самосприй0

няття, саморозуміння, ставлення до себе та інших тощо); вдоскона0

лення комунікативних умінь; зниження рівня тривожності, а також

враховуючи психофізіологічні особливості та особливі потреби сту0

дентів, нами були використані такі методики: «Визначення рівня

тривожності» Спілбергера в адаптації Ю. Ханіна [3, с. 309], «Опиту0

вальник самоставлення» В. В. Століна [4, с. 52], «Опитувальник

«КОС01» [6, с. 581], методика вивчення психологічного клімату

студентської групи (В. М. Зав’ялова) [8, с. 191]. 

Динаміка змін і статистичне опрацювання даних проводилося

нами за допомогою комп’ютерної програми SPSS (версія 11).
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Результати обстеження за цими методиками дають змогу судити

про ефективність гуманістично спрямованого тренінгу. Зокрема

застосування названих методик дає змогу судити про особистісні

зміни, у тому числі в системі самоставлення, рівня тривожності,

рівня комунікативних умінь, рівня психологічного комфорту сту0

дента0інваліда в навчальній групі. 

До початку тренінгу ми проводили зріз означених показників

і з’ясували, що студентів з особливими потребами двох груп (конт0

рольної та експериментальної) вирізняє високий рівень тривож0

ності, низькі показники самоставлення, комунікативних схильностей.

Психологічний клімат у студентському середовищі не задовольняє

більшість інвалідів.

Результати дослідження та їх обговорення. Розглянемо порів0

няльні результати, отримані за допомогою вимірювання рівня осо0

бистісної тривожності (табл. 10).

Таблиця 10

Показники рівня тривожності студентів>інвалідів
на етапі формувального експерименту

Як свідчать отримані результати, рівень особистісної тривож0

ності у респондентів експериментальної групи став значно нижчий,

ніж у респондентів контрольної групи. 60% досліджуваних конт0

рольної групи, як і раніше, мають високий рівень тривожності, на

відміну від 20% експериментальної.

Середній рівень тривожності мають 30% контрольної групи і 80%

експериментальної, 10% експериментальної групи мають низький

рівень тривожності.

Рівень

тривожності

Кількість респондентів, %

Експериментальна група Контрольна група

До експери0

менту

Після

експерименту

До експери0

менту

Після

експерименту

Низький 0 0 0 10

Середній 25 80 30 30

Високий 75 20 70 60
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з особливими потребами



Отже, унаслідок нашого експерименту зменшилася кількість

студентів0інвалідів з підвищеним рівнем тривожності та збільшилася

кількість із середнім рівнем тривожності. У контрольній групі по0

казники майже не змінилися. 

Проведений нами гуманістично орієнтований тренінг дав змогу

знизити рівень особистісної тривожності у 65% студентів експеримен0

тальної групи, тоді як у контрольній групі рівень особистісної тривож0

ності знизився на 35% як наслідок природної адаптації до нових умов. 

Порівняльні характеристики рівня тривожності по кожному

досліджуваному до і після формувального експерименту показано

за допомогою діаграм (рис. 4–5).

Рис. 4. Рівень особистісної тривожності студентів експериментальної

групи до і після формувального експерименту:

за віссю y: відсоток респондентів; за віссю x: рівень тривожності

Рис. 5. Рівень особистісної тривожності студентів контрольної групи

до і після формувального експерименту:

за віссю y: відсоток респондентів; за віссю x: рівень тривожності
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Унаслідок проведення гуманістично орієнтованого тренінгу

у студентів експериментальної групи, на відміну від контрольної,

значно підвищився рівень розвитку комунікативних схильностей

(табл. 11). 

Таблиця 11

Показники рівня виявлення комунікативних схильностей
студентів>інвалідів на етапі формувального експерименту

До тренінгу низький рівень мали 55% студентів0інвалідів, після

проведеної роботи цей відсоток знизився до 10%. Рівень, нижчий

від середнього до тренінгу, мали 20% респондентів експеримен0

тальної групи, після тренінгу — 30%. Цей факт ми пояснюємо тим,

що частина студентів, які мали до формувального експерименту

низький рівень розвитку комунікативних схильностей, перемісти0

лася після тренінгу на наступний вищий рівень. Середній рівень

розвитку комунікативних схильностей до тренінгу мали 10% сту0

дентів0інвалідів, після тренінгової роботи він зріс до 20%. Високий

рівень розвитку комунікативних схильностей підвищився після

проведення гуманістично орієнтованого тренінгу на 20%; високий

рівень унаслідок тренінгової роботи зріс на 5%. У контрольній групі

показники рівня виявлення комунікативних схильностей після

формувального експерименту залишилися незмінними.

Оцінка Q

Рівень

виявлення

комунікативних

схильностей

Кількість респондентів, %

Експериментальна група Контрольна група

до форму0

вального

експери0

менту

після фор0

мувального

експери0

менту

до форму0

вального

експери0

менту

після фор0

мувального

експери0

менту

1 Низький 55 10 30 30

2
Нижчий від

середнього
20 30 10 10

3 Середній 10 20 35 35

4 Високий 10 30 20 20

5
Дуже

високий
5 10 5 5
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Отже, унаслідок проведення особистісно орієнтованого тре0

нінгу підвищився рівень комунікативних схильностей, учасники

експериментальної групи розвинули здатність до особистісного спіл0

кування. 

Наступним етапом аналізу результатів проведеного нами форму0

вального експерименту було порівняння рівня самоставлення до

і після експерименту в експериментальній і контрольній групах.

Отримані результати наведені у табл. 12.

Таблиця 12

Показники самоставлення студентів>інвалідів
на етапі формувального експерименту
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№

з/п

Показник

самоставлення

Середні дані, %

Експериментальна група Контрольна група

до форму0

вального

експери0

менту

після фор0

мувального

експери0

менту

до форму0

вального

експери0

менту

після фор0

мувального

експери0

менту

1
Інтегральне позитив0

не самоставлення
49,04 59,24 44,23 44,23

2
Нижчий від

середнього
51,42 53,93 42,14 45,62

3 Повага до себе 45,62 51,89 49,06 49,06

4 Аутосимпатія 56,53 70,75 65,38 65,38

5 Близькість до себе 75,62 75,99 65,62 65,62

6 Самовпевненість 65,62 70,75 55,62 55,62

7 Самоприйняття 47,86 64,99 50,00 52,23

8 Самопослідовність 70,71 71,25 60,15 60,15

9 Самообвинувачення 65,62 64,99 71,25 71,25

10 Самоінтерес 47,86 52,13 69,00 65,62

11 Саморозуміння 37,85 55,62 37,14 37,14
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Через порівняння результатів самоставлення учасників експери0

ментальної групи до і після тренінгу стає очевидним, що вони на0

бувають тенденції до зростання, а саме: показники інтегрального

самоставлення зростають від 49,04% до тренінгу до 59,24% після

нього; ставлення інших — від 56,53% до 70,75%; самовпевненість — від

65,62% до 70,75%; самоприйняття — від 47,86% до 64,99%; самоін0

терес — від 47,86% до 52,13%; саморозуміння — від 37,85% до 55,62%.

Як видно з табл. 12, в експериментальній групі, на відміну від

контрольної, майже по всіх показниках сталися позитивні зміни.

Тобто можна говорити, що студенти0інваліди, які брали участь

у роботі гуманістично орієнтованого тренінгу, стали більш само0

впевненими, рівень самоприйняття й інтересу до себе значно під0

вищився. Відповіді респондентів експериментальної групи після

формувального експерименту свідчать про підвищення рівня поваги

до себе та зниження рівня самообвинувачення.

Учасники експериментальної групи після тренінгу визначають

покращення психологічного клімату у студентській групі. Порів0

няння результатів експериментальної та контрольної груп до і після

проведення тренінгових занять представлено у табл. 13.

Таблиця 13

Результати оцінювання психологічного клімату у студентських групах
студентами>інвалідами на етапі формувального експерименту

Як бачимо, після проведеного тренінгу 55% респондентів експе0

риментальної групи психологічний клімат свого студентського ко0

лективу визначили як сприятливий. Це на 35% більше, ніж було до

тренінгу. У контрольній групі показники не змінилися. 

Показники

психологічного

клімату

Кількість респондентів, %

Експериментальна група Контрольна група

до форму0

вального

експерименту

після форму0

вального

експерименту

до форму0

вального

експерименту

після форму0

вального

експерименту

Сприятливий 20% 55% 25% 25%

Несприятливий 60% 25% 65% 65%

Нестійкий 20% 20% 10% 10%
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Застосовуючи метод спостереження за студентами експеримен0

тальної групи після закінчення тренінгових занять, ми виявили, що

студенти починають налагоджувати контакти з одногрупниками,

долучаються до студентського життя. Студенти стають більш відкри0

тими, їх емоційна поведінка набуває рис сталості, рівень тривож0

ності знижується. 

Висновки. Отримані результати вказують на статистично дос0

товірні зміни до і після тренінгу в учасників експериментальної

групи, а також після тренінгу в учасників експериментальної групи

порівняно з контрольною.

Після проведення тренінгової роботи в учасників експеримен0

тальної групи зменшився рівень особистісної тривожності, зросли

такі показники самоставлення, як самовпевненість, самоприйнят0

тя, самоінтерес, самовпевненість та саморозуміння, знизився

рівень самообвинувачення, значно підвищився рівень виявлення

комунікативних схильностей та покращився психологічний клімат

студентського колективу. 

Отже, результати проведення гуманістично орієнтованого

тренінгу дають змогу говорити про його ефективність і надають

можливість рекомендувати проведення таких тренінгів як складо0

вої частини комплексної програми психологічного супроводу про0

фесійної підготовки студентів0інвалідів. 
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УДК 378.147 Т. Л. Панченко 

ПСИХОЛОГО<ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
ОСОБЛИВОСТЕЙ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З ІНВАЛІДНІСТЮ

Статья построена на анализе результатов исследований отечест�
венных и зарубежных психологов психолого�педагогических аспектов
организации самостоятельной работы студентов в процессе обучения
в высших учебных заведениях. На основе обобщения и систематизации
многих трудов ученых обозначены требования к методологии исследо�
вания психологических условий организации самостоятельной работы
студентов с инвалидностью.

The article is built on the basis native and foreign psychologists' research�
es results of the psychology�pedagogical aspects of students' independent work
organization while studying in higher educational establishments. The
demands to the methodology of psychological conditions of disabled students'
independent work organization investigation are marked on the basis of many
scientists' creative works generalization and systematization.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Останнім часом в Ук0

раїні багато уваги приділяється питанням соціальної інтеграції лю0

дей з інвалідністю, яка неможлива без інтеграції їх у систему освіти.

Люди з інвалідністю через певні особливості свого організму, здо0

ров’я та життєдіяльності мають специфічні потреби щодо органі0

зації освітнього процесу, його психологічного супроводу, вибору

методик та психолого0педагогічних технологій навчання. Здебільшого
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основою організації процесу навчання такої категорії студентів стає

їхня самостійна навчально0пізнавальна діяльність.

У сучасних технологіях вищої освіти самостійна робота сту0

дентів має особливе значення. Лише через активну самостійну

діяльність студент може якісно оволодіти спеціальними знаннями.

Самостійна робота сприяє формуванню кваліфікованого, творчо

мислячого фахівця, розвиває ініціативу, самостійність, наполегли0

вість у досягненні мети діяльності. Опосередковано через засоби

самостійної роботи поєднується теоретична діяльність з практичною. 

Для студентів з інвалідністю характерні зосередженість на своїй

хворобі, відчуженість, сором’язливість, невміння спілкуватися,

невпевненість у собі, несамостійність у прийнятті рішень, звичка

до постійної опіки. Більша частина таких студентів психологічно не

підготовлені до самостійної діяльності.

Разом з тим успіх процесу їхньої соціальної інтеграції багато

в чому залежить саме від здатності самостійно вирішувати свої

життєві проблеми, серед яких чільне місце посідає проблема про0

фесійної самореалізації, самостійного набуття знань. 

Отже, актуальними стають питання пошуку шляхів оптимізації

процесів формування психологічної готовності студентів з інвалід0

ністю до самостійної навчальної роботи, розвитку вмінь і навичок її

здійснення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Самостійна робота сту0

дентів є однією з найважливіших складових частин навчального

процесу закладів вищої освіти, під час якої відбувається формуван0

ня знань, умінь і навичок, що потрібні для оволодіння професією,

а надалі забезпечується засвоєння прийомів пізнавальної діяль0

ності, розвиток інтересу до творчої роботи і, врешті0решт, здатність

вирішувати практичні та наукові завдання. Ефективність са0

мостійної роботи цілком залежить від особистих зусиль студентів. 

Потреба у підготовці спеціалістів, які мають риси самостійного

мислення, висуває на передній план важливу проблему: давати

студентам не тільки знання з дисциплін, а й навчати їх рефлексив0

них процедур, розумової діяльності загалом. 

Як відомо, до проблеми самостійної роботи тих, хто навчається,

звертались у своїх працях ціла низка вчених0психологів і педагогів0

практиків. Зокрема, у працях Ю. К. Бабанського, Н. В. Бухлової [2],

П. Я. Гальперіна, Г. Є. Гнітецької [3], Є. В.Заїки [4], І. А. Зимньої
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[5], В. А. Козакова [6], Н. Ф. Тализіної та інших дослідників роз0

глянуто сутність, роль, структуру самостійної роботи, проведено її

аналіз, розроблено відповідні класифікації, досліджено шляхи фор0

мування досвіду самостійної творчої діяльності. Психологічний ас0

пект досліджуваної проблеми висвітлено у працях В. В. Давидова,

І. А. Зимньої [5], Г. Є. Ковальової, Г. А. Цукермана [12] та ін. Про

актуальність і важливість проблеми самостійної роботи студентів

свідчать також дисертаційні дослідження (В. В. Буркін, Л. Л. Го0

ловко, Н. С. Журавська, Т .М. Лобода, Л. В. Онучак та ін.), ма0

теріали науково0практичних конференцій.

Разом з тим, аналіз психолого0педагогічної літератури засвідчує,

що питання системного вивчення особливостей та умов організації

самостійної роботи студентів з інвалідністю до цього часу спеціаль0

но не досліджувались.

Постановка завдання. Метою статті стало теоретичне досліджен0

ня психолого0педагогічних аспектів організації самостійної роботи

студентів у процесі навчання в закладах вищої освіти, уточнення

поняття «самостійна робота студентів з інвалідністю», з’ясування

проблем, шляхів, напрямів її організації.

Для досягнення мети нами були використані такі методи, як:

аналіз наукової літератури, узагальнення результатів досліджень

інших авторів, методи моделювання, порівняння, спостереження

й опитування.

Виклад основного матеріалу дослідження. До теперішнього часу

поняття «самостійна робота» студентів залишається неоднознач0

ним і суперечливим. Невизначеність його негативно позначається

не тільки на загальному розумінні самого поняття, але й на тому, як

найкраще організовувати самостійну роботу студентів і керувати

нею [9; 10].

Аналіз опублікованих наукових праць та конкретної практики

навчання у сучасній вищій школі свідчить про те, що дослідники

розкривають сутність самостійної роботи через опис шляхів керу0

вання її виконанням або форм організації навчальних занять.

Отже, самостійна робота різними науковцями визначається як

засіб закріплення навчального матеріалу, активізації пізнаваль0

ної активності (К. Д. Ушинський); прийом учіння (Р. Аткінсон,

О. А. Нільсон); метод навчання (І. Я. Лернер); форма організації

навчальної діяльності (Б. П. Єсипов, І. О. Зимня, І. І. Ільясов,

Й. Лінгарт, Н. Ф. Тализіна); засіб виконання певної навчальної

аспекти розвитку Розділ IІI
з особливими потребами



діяльності, розвитку розумових здібностей (В. К. Буряк, П. І Під0

касистий) тощо.

Як будь0яка форма навчально0пізнавальної активності студента,

самостійна робота — це, насамперед, діяльність особистості.

Суттєвим є зауваження А. Г. Асмолова про те, що діяльність являє

собою динамічну ієрархічну систему взаємодій суб’єкта зі світом,

у процесі яких відбувається створення психічного образу, втілення

його в об’єкті, здійснення та перетворення опосередкованих

психічним образом відношень суб’єкта у предметній діяльності [1].

У структурі самостійної роботи, як виду діяльності, науковці

вирізняють такі взаємопов’язані складові частини: мотив діяль0

ності, її мета, способи здійснення, зовнішні умови. Самостійна

робота студентів може здійснюватися лише за наявності всіх зазна0

чених компонентів, які треба не просто враховувати, а чітко задавати

кожен з них, забезпечуючи їхній зміст та максимально можливий

рівень розвитку [4, с. 14].

Самостійна робота, що розглядається як діяльність, являє собою

багатогранне, поліфункціональне явище. Вона має не тільки на0

вчальне, але й особистісне та суспільне значення. У сучасній дидак0

тиці вищої школи широке визнання дістала концепція осо0

бистісно0діяльнісного підходу, яка полягає в тому, що основним

завданням викладача вищого навчального закладу є не трансляція

готових знань, а організація активної самостійної роботи студентів.

Основними організаційними ознаками самостійної роботи визна0

ються: «наявність завдань для самостійної роботи; виділення

спеціального часу на їх виконання; планування методів, засобів

і форм самостійної роботи; здійснення студентами навчальної діяль0

ності (колективної чи індивідуальний), їхня активність при цьому;

самоконтроль і поточний контроль; керування цією роботою з бо0

ку викладача; наявність очікуваних результатів» [3, с. 7].

Отже, у діяльнісному визначенні самостійна робота — це

діяльність, яка організується самим студентом відповідно до осо0

бистісних внутрішніх пізнавальних мотивів, у найбільш раціональ0

ний для нього час, контрольована ним самим у процесі та за

результатами на основі опосередкованого системного управління

нею з боку викладача (навчаючої програми, дисплейної техніки)

[5, с. 113]. Варто зазначити, що управління самостійною роботою

розуміють у контексті його психологічної моделі, можливість ство0

рення якої розкрита Л. М. Фрідманом [11, с. 27].
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На думку Н. Ф. Коряковцевої, не треба ототожнювати поняття

«самостійна робота» і «самостійна пізнавальна діяльність». Са0

мостійна пізнавальна діяльність визначається дослідницею як вид

навчальної діяльності, що керується самим студентом — суб’єктом

цієї діяльності, а самостійна робота — як форма, в якій ця

діяльність відбувається, причому без безпосереднього керівництва

викладача [7].

За визначенням В. А. Козакова, самостійна роботи студента —

це специфічний вид діяльності навчання, головною метою якого

є формування самостійності суб’єкта, тобто здатність організову0

вати та реалізувати свою діяльність без стороннього керівництва

і допомоги [6, с. 11]. Загальні критерії самостійності визначені

автором на основі прийомів В. Ф. Шаталова щодо її розвитку.

Самостійність — одна з фундаментальних психолого0педа0

гогічних категорій, яка нерозривно пов’язана з усіма видами діяль0

ності й виявляється в розумовій, вольовій та емоційній активності

людини. Основними ознаками самостійності є: володіння доціль0

ними методами та прийомами роботи, інтенсивність діяльності,

творче ставлення до неї, здатність до самоконтролю, вміння плану0

вати й організовувати роботу. 

Являючи собою вищу форму навчальної діяльності, самостійна

робота зумовлена індивідуально0психологічними та особистісними

особливостями студента як її суб’єкта. До таких психологічних

детермінант належить і саморегуляція. Поняття саморегуляції було

теоретично обґрунтовано П. К. Анохіним, Н. А. Бернштейном,

І. П. Павловим. У психологічній теорії саморегуляції (О. А. Ко0

нопкін, А. К. Осницький) були визначені моменти, які співвідно0

сяться з організацією самостійної роботи [8].

Організація самостійної роботи ставить цілу низку питань, зок0

рема питання формування готовності до неї самого студента як

суб’єкта цієї форми діяльності. З погляду Н. В. Бухлової, студент

є готовим до самостійної діяльності, коли він набув певний обсяг

знань, що слугують основою самоосвітньої пізнавальної діяльності;

внутрішні мотиви, що спонукають особистість до безперервної

освіти; розвинуті навички оволодіння знаннями та вміннями при

використанні різноманітних джерел; стійкі уміння розумової діяль0

ності; самоорганізацію пізнавальної діяльності [2, с. 14–15].

Проблема психологічної готовності до самостійної роботи тісно

пов’язана з проблемою попереднього підвищення навчальної

аспекти розвитку Розділ IІI
з особливими потребами



мотивації, виховання інтересу до навчання [12]. При цьому зазна0

чають, що позитивні мотиваційні зміни відбуваються внаслідок

удосконалення цілісної особистості.

Теоретичний аналіз літератури засвідчує, що проблему впливу

фізичних вад на розвиток особистості розглядали А. Адлер, Л. С. Ви0

готський, Б. В. Зейгарник, В. Штерн та інші автори. Хвороба, яка

спричиняє насамперед порушення у біологічній сфері людини,

створює перешкоди і для її соціально0психологічного розвитку. Згідно

з дослідження Л. І. Божович тяжке хронічне соматичне захворю0

вання суттєво змінює рівень психічних можливостей особистості

щодо здійснення нею будь0якої діяльності, призводить до обме0

ження кола її контактів з оточенням. 

Фізичні вади, стійкі розлади здоров’я значно ускладнюють і про0

цес самостійної роботи студентів, спрямований на засвоєння

потрібних для подальшої професійної діяльності знань, умінь і на0

вичок, формування практичного та соціального досвіду. 

Для студента з інвалідністю самостійна робота у процесі навчан0

ня повинна бути усвідомлена ним як вільна за вибором, внутрішньо

вмотивована діяльність. Вона передбачає виконання студентом

цілої низки дій, що входять до її складу: визначення мети власної

діяльності, прийняття навчального завдання, надання йому осо0

бистісного сенсу (у термінах теорії діяльності О. М. Леонтьєва),

підпорядкування реалізації цього завдання іншим видам своєї зай0

нятості, самоорганізації в розподілі навчальних дій у часі, самоконт0

ролю їх виконання.

Аналіз останніх робіт з розглядуваної нами проблеми дає мож0

ливість виокремити найголовніші психологічні проблеми студентів

з інвалідністю, які суттєво впливають на їхню самостійну роботу

у процесі навчання, а саме: слабкі прояви соціальної активності;

недовірливість, замкнутість, залежність, пасивність, нерішучість,

сором’язливість; підвищена тривожність, вразливість, емоційна

нестійкість; схильність перекладати відповідальність на інших;

низький рівень мотивації досягнення; низький рівень самоакту0

алізації; переважна інтровертність, низький рівень самооцінки;

незначні порушення когнітивної сфери, концентрації уваги; зни0

жена працездатність, підвищена втомлюваність і виснажливість;

нерозвиненість самоконтролю; уникання травмуючих переживань. 

За результатами анкетування, проведеного на базі Білоцерківсь0

кого інституту економіки та управління Університету «Україна» та
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Хмельницького інституту соціальних технологій Університету

«Україна», в якому взяли участь 92 студенти, зокрема 38 студентів0

інвалідів, виявлено, що студенти, які мають інвалідність, досить

високо оцінюють значення самостійної роботи у формуванні осо0

бистісних якостей майбутнього спеціаліста. Найвищу оцінку у сту0

дентів з інвалідністю отримали такі функції самостійної роботи, як

вироблення умінь і навичок самостійної праці, розвиток творчих

здібностей, формування потреби у самоосвіті. Самостійна робота,

на думку більшості опитаних студентів, сприяє зростанню інтересу

до майбутньої професії, формуванню професійних знань тощо.

Студенти з інвалідністю, які брали участь в опитуванні, виокремили

такі основні особистісні якості, потрібні для ефективної самос0

тійної роботи: творче мислення, самостійність, відповідальність,

ініціативність, організаційні уміння, а також володіння техніками

ефективного читання, вміння конспектувати, складати плани, тези,

тексти виступів тощо.

Водночас, більшість опитаних студентів з інвалідністю відзнача0

ють відсутність у себе знань про загальні правила самоорганізації

навчальної діяльності, невміння керувати собою, реалізовувати пе0

редбачувані нею дії. 

Опитані студенти з інвалідністю зазначають також, що вони

повільно сприймають навчальний матеріал на слух, відчувають

труднощі при читанні та конспектуванні навчальних і наукових

текстів, навіть за наявності певних умінь самостійної діяльності.

Складними для них є процеси сприймання, усвідомлення, пере0

робки, інтерпретації та фіксування потрібної інформації. 

Узагальнюючи викладене, можна дійти таких висновків:

1. Беручи до уваги психологічну характеристику самостійної ро0

боти студентів з інвалідністю, як засобу організації навчально0

пізнавальної діяльності відповідно до визначеної мети, ми розгля0

даємо її як цілеспрямовану, внутрішньо мотивовану, структуровану

самим суб’єктом сукупність дій, які здійснюються і коригуються

ним у процесі та за результатом. Ефективність самостійної роботи

багато в чому визначається рівнем самостійності студентів з інва0

лідністю. 

2. Формування психологічної готовності та здатності студента

з інвалідністю до самостійної роботи сприятиме розвитку та прояву

його особистості як суб’єкта навчання, який усвідомлює свої по0

треби, мету та завдання навчально0пізнавальної діяльності; планує
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її зміст; здатний до самоорганізації в розподілі дій у часі і само0

контролю у процесі виконання; вміє добирати потрібні матеріали

та користуватися ними; самостійно визначає способи і прийоми

роботи; усвідомлює результати своєї власної діяльності.

3. Узагальнюючи подані в науковій літературі відомості про ди0

дактичні, організаційні та психологічні особливості самостійної

роботи студентів, можна запропонувати відповідну структуру

самостійної роботи студентів з інвалідністю у процесі навчання

(див. табл. 14).
Таблиця 14

Структура самостійної роботи студентів
з інвалідністю у процесі навчання
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Компоненти Показники

Зміст
Навчальний предмет, в якому систематизовані

знання для засвоєння

Мета Конкретний кінцевий результат роботи

Суб’єкт

Можливості виконання діяльності: функціо0

нальні мозкові структури; актуальна готовність

до учіння; природні задатки; наявні здібності;

мета діяльності; мотив діяльності.

Орієнтаційна основа діяльності: знання умов та

структури процедур діяльності; вміння вико0

нувати дії

Предмет
Базові уміння як елементи діяльності; потрібна

сума знань

Продукт

Знання, потрібні для діяльності; основи пред0

метно0специфічної діяльності; уміння викону0

вати певні дії (безпосередня діяльність учіння);

незаплановані знання та вміння; набуття досвіду

Процедура
Формування первинних умінь; трансформація

й удосконалення умінь

Засоби

Набуття досвіду роботи: засоби ініціювання дії;

засоби орієнтації дії.

Засвоєння досвіду: засоби безпосередньої діяль0

ності; засоби контролю діяльності 

Умови Фізичні; психологічні; соціальні
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Структура самостійної роботи студентів з інвалідністю у процесі

навчання дає уявлення про те, що саме потрібно студентові для

успішного виконання ним відповідних завдань, досягнення мети

діяльності.

4. При організації самостійної роботи студентів з інвалідністю

повинні враховуватись їхні психологічні особливості. Система

самостійних робіт студентів з інвалідністю передбачає їх обґрунто0

вану послідовність, поступове ускладнення змісту і підвищення

ступеня самостійності дій студентів. Кореляція видів самостійної

роботи студентів повинна бути адекватною меті й завданням фор0

мування потрібних навичок і вмінь самостійної діяльності. 

5. Наукова організація самостійної роботи студентів з інвалід0

ністю полягає у використанні діяльнісної теорії учіння, яка перед0

бачає спеціальну підготовку до неї, розроблення відповідної орга0

нізаційної структури, етапність проведення на основі визначення

цілей, відбору змісту, розробки завдань і оцінювання результатів. 

Перспективним є подальше вивчення зазначеної проблеми задля

вдосконалення методологічного апарату дослідження, розроблення

системи заходів, спрямованих на формування психологічної готов0

ності студентів з інвалідністю до самостійної роботи у процесі на0

вчання.
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ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ
У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Рассмотрены вопросы разрешения и предупреждения конфликтов
в области социальной работы, проанализированы объективные и субъек�
тивные факторы возникновения конфликтных ситуаций, намечены
пути их профилактики.

The article reviews questions of solving and preventing conflicts in the
field of social work, analyses objective and subjective reasons of conflict si�
tuations, provides ways of their prevention.

Специфіка соціальної роботи полягає в тому, що під час вирі0

шення поставлених перед нею завдань вона безпосередньо або опо0

середковано зачіпає всі форми і види суспільних відносин та діяль0

ності людей. Інтенсифікація соціальних зв’язків, розширення кола

спілкування збільшують психологічні навантаження і створюють
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певне напруження у процесі спілкування. А вони, у свою чергу,

можуть стати передумовою виникнення конфліктної ситуації.

Будь0яка конфліктна ситуація у сфері соціальної роботи зумов0

лена об’єктивними і суб’єктивними факторами. При цьому до об’єк0

тивних факторів конфліктної ситуації належать протиріччя між

процесом розвитку і прагненням до стабілізації, між виникаючими

потребами та способами їх задоволення тощо. Суб’єктивні фактори —

це розуміння значущості проблемної ситуації, логічність її рішен0

ня, мотиви й інтереси людей, зацікавленість в її вирішенні.

Каталізатор будь0якої конфліктної ситуації — це прагнення про0

тилежних сторін конфлікту до досягнення певних суспільно чи

особистісно значущих цілей. Цілі сторін — рушійна сила конфлікт0

ної ситуації [1].

У будь0якій групі (навчальній, виробничій тощо) спостерігаєть0

ся розбіжність (розрізнення) інтересів її членів. У групі з вузькими,

чітко визначеними цілями деякі учасники можуть мати потреби,

що відрізняються від потреб інших членів групи. Навіть за наяв0

ності спільної проблеми учасники групи можуть не ідентифікувати

себе з іншими, не відчувати «спільної основи» [2; 3].

Група — «мікросхема» великого суспільства, і ця відмінність

власних інтересів від інтересів інших відображає індивідуальне

протистояння щодо інших. Як виправдання мети конфлікту з по0

зиції кожної зі сторін завжди наявне «шляхетне» прагнення досягти

«справедливості». Через глибоке переконання протилежних сторін

конфлікту досягається реалізація усвідомленої ними потреби та

логічності відповідних змін у відносинах, що приводить до оздоров0

лення морально0психологічного клімату в колективі й утвердження

справедливості. Але це думка кожної зі сторін. А де ж істина? Це за0

питання є одним із найскладніших, коли мова йде про об’єктивну

оцінку ситуації, що склалася. Відповідь на нього передбачає вияв0

лення джерел і причин виникнення конфлікту, аналіз конфліктної

ситуації, виокремлення кола осіб, причетних до неї, визначення за0

ходів, спрямованих на подолання конфліктної ситуації.

З огляду на наявність об’єктивних і суб’єктивних причин виник0

нення конфліктів, передбачаються два підходи до їхньої профілак0

тики [5]. Це:

1) усунення об’єктивних причин;

2) управління поведінкою співпрацівників відповідно до прий0

нятих норм поведінки.
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Завдання соціального працівника на етапі конфлікту — допо0

могти членам групи усвідомити важливість злагодженої роботи, по0

долати розбіжності, що виникли; активізувати усвідомлення того,

що відбувається, спрямовувати членів групи на взаємну підтримку,

надання дієвої взаємодопомоги [1–4].

Отже, кожен спеціаліст у сфері соціальної роботи, які б завдан0

ня він не вирішував і з якою б категорією клієнтів або соціальних

проблем не взаємодіяв, завжди може зіткнутись із конфліктною

ситуацією, що виникає у групах чи колективах людей.

Уміле їх вирішення є найважливішим завданням соціального

працівника.
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Р. Ф. Пасічняк

РІВНІ ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
В РАННІЙ ЮНОСТІ ЯК ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ

ДО САМОСТІЙНОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Приведен теоретический анализ проблемы развития личностной
идентичности в период ранней юности. Рассматриваются психологи�
ческие особенности различных уровней личностного самоопределения
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и их влияние на формирование готовности к самостоятельному при�
нятию решений относительно жизненных перспектив человека.

Theoretical analysis of the approach to the study of the personal identity
development in youth is presented. Psychological peculiarities in the different
levels of the personal self�determination are considered. Its influence on
forming of the readiness to self�dependence solving of the live perspectives
related problem is examined.

Відомо, що далеко не кожна людина здатна самостійно прийма0

ти рішення, коли така потреба постає перед нею. Причиною цього

необов’язково є якісь зовнішні обставини, що змушують людину

йти тим чи іншим шляхом. Часто виявляється, що вона сама не

готова до цього, оскільки не здатна взяти на себе відповідальність

за зроблений вибір. Від чого залежить ця готовність (чи неготов0

ність), які фактори соціально0психологічного характеру детер0

мінують її, який період у житті людини є сензитивним для розвитку

такої готовності? Означені питання аналізуються в контексті проб0

леми особистісного самовизначення та специфіки цього феномену

в період ранньої юності.

Постановка проблеми. Кожен період у житті людини ставить перед

нею складні завдання в плані особистісного розвитку, для вирішення

яких потрібні нові навички, нове ставлення до дійсності. І тут що0

разу відбувається реалізація потреби людини в долученні себе до

суспільства («Я» в суспільстві) через відокремлення її «Я» від інших

людей («Я» і суспільство), що кожного разу ставить людину в нову

соціальну позицію.

Визначення цієї позиції, свого місця у «світі людей», що

здійснюється в діяльності взаємовідносин, дає імпульс до розвитку

потенційних можливостей людини, які реалізовуються в діяльності

та поведінці.

На ранніх стадіях онтогенезу через наслідування, ідентифі0

кацію, під тиском заохочень і покарань дитина засвоює зовнішню

мораль, яка пізніше інтерналізується. Але більшість психологів

наголошують на тому, що впливу цих механізмів соціалізації недос0

татньо для формування зрілої особистості, здатної проявити осо0

бистісну позицію, протиставити себе іншим, виявити самостійність

у прийнятті життєво важливих рішень, побудові перспектив осо0

бистісного зростання. Врешті ми отримуємо лише маріонетку, яка
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відповідає на зміни в соціальному оточенні, використовуючи на0

явні в неї моделі поведінки. Якщо ж виникнуть ситуації, для яких

таких моделей не існує, така людина виявиться нездатною само0

стійно прийняти рішення відносно можливих альтернатив і стра0

тегій поведінки.

Готовність особистості приймати рішення на основі осо0

бистісної позиції можна проаналізувати в контексті проблеми осо0

бистісного самовизначення, яка в узагальненому вигляді звучить як

проблема готовності людини свідомо і самостійно планувати й ре0

алізовувати перспективи особистого життя.

Оскільки особистісне самовизначення розглядається як цент0

ральне новоутворення кінця підліткового початку — юнацького

віку, то різні рівні його розвитку в цей період можуть засвідчувати

різні можливості молодих людей у плані самостійного визначення

особистісної позиції та прийняття на цій основі важливих рішень

відносно перспектив у професійній, політичній, релігійній, сімей0

ній та інших сферах особистого життя.

Виявити цю специфіку можна, здійснивши теоретичні узагаль0

нення в таких напрямах:

– проаналізувати зміст поняття «особистісне самовизначення»

у співвідношенні з поняттям «особистісна ідентичність», розкрив0

ши ціннісно0смислову природу цих феноменів;

– виявити передумови появи потреби у формуванні ціннісно0

смислової системи як основи особистісного самовизначення;

– показати якісну специфіку особистісного самовизначення

в період ранньої юності як процесу вибору та прийняття рішень;

– розкрити суть актуальних завдань періоду ранньої юності, що

висуваються перед молоддю з боку суспільства та вимагають са0

мостійного вирішення з їхнього боку.

Проблема особистісного самовизначення має екзистенційне

звучання, оскільки збігається з проблемою пошуку сенсу життя,

побудови його перспектив, вибору неповторних шляхів їх реа0

лізації.

Людина, яка стала на шлях особистісного самовизначення, до0

лає потребу шукати опору в зовнішній підтримці (як це було в ди0

тинстві) і виявляє здатність цілковито покладатись на себе — роби0

ти самостійний вибір, займати особистісну позицію, бути готовою

до будь0яких поворотів на життєвому шляху. Така людина перестає

залежати від зовнішніх оцінок, вона довіряє сама собі, знаходить
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внутрішню основу в собі. Практичним виходом особистісного са0

мовизначення є оволодіння людиною почуттям контактної межі

між собою та іншим світом; їй притаманний стан рівноваги і внут0

рішньої стійкості, процес зняття зайвого напруження та тривож0

ності. Такий шлях у багатьох аспектах протилежний шляху «втечі

в невроз».

Різнорівневий стан соціальної зрілості, що фіксує головні «вузли»

розвитку особистості, відображається на трьох етапах онтогенезу:

1. До трьох років, коли на певному доступному для дитини рівні

відбувається її соціалізація у формі засвоєння наявності інших

рівнів і лише умовна індивідуалізація.

2. Від трьох років, коли дитина, усвідомивши своє «Я», виявляє

перші ознаки самоутвердження («Я сам»), вступаючи у відношення

«Я та інші», засвоюючи норми людських взаємовідносин, фіксуючи

і намагаючись (приблизно з шести років) орієнтуватися на оцінку

суспільства.

3. Від десяти років, коли підліток намагається утвердити своє

«Я» в системі суспільних відносин. Цей етап відрізняється не тіль0

ки вираженою індивідуалізацією, але й самокеруванням підростаю0

чої людини, не просто такої, яка стала суб’єктом, а й такої, яка

усвідомлює себе як суб’єкта.

Саме вищі рівні соціального розвитку утворюють базові основи

для перетворення психічних процесів і властивостей в системоут0

ворюючі якості особистості. При цьому відбуваються ускладнення

цілей і мотивів, їхня ієрархізація.

Починаючи з підліткового періоду, людина стикається з низкою

екзистенційних проблем: намагається досягнути автономії та неза0

лежності від дорослих, створити цілісне «Я», об’єднавши в ньому

різні елементи особистості, збагнувши на цій основі власну індиві0

дуальність. Незважаючи на те, що ці спроби мають конфліктний

і суперечливий характер, наявність в підлітка потреби відшукати

свій сенс життя, пережити внутрішню гармонію є показником пси0

хічного здоров’я.

Виокремлену тенденцію в особистісному розвитку індивіда роз0

глядають у вітчизняній психології як проблему особистісного само0

визначення (К. О. Абульханова0Славська, Б. Г. Ананьєв, Л. І. Божо0

вич, М. Й. Боришевський, Г. С. Костюк, Т. М. Титаренко,

Л. Е. Орбан0Лембрик, С. Л. Рубінштейн, Д. І. Фельдштейн та ін.),

а зарубіжній як розвиток особистісної ідентичності (Е. Еріксон,
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Дж. Марсіа, Е. Фромм, К. Г. Юнг та ін.), формування системи

підпорядкованих мотивів та стійкої Я0концепції, що є фундамен0

тальною основою самоактуалізації у зрілому віці (Р. Бернс, А. Мас0

лоу, Г. Олпорт, К. Роджерс).

Незважаючи на те, що в дослідженнях перелічених вчених вжи0

ваються різні терміни для позначення тенденції до пошуку сенсу

власного життя, накреслення його перспектив через розуміння

особистічної індивідуальності та неповторності, всі вони вказують

на те, що в її основі лежить якісно своєрідний рівень розвитку

самосвідомості, самооцінки, самоконтролю, що приводить до фор0

мування стійкої системи соціально значущих цінностей і просоціаль0

них мотивів, яка стає для людини критерієм у прийнятті рішень від0

носно власного особистісного розвитку та самореалізації в різних

сферах суспільного буття. Однозначно визнається й те, що вказана

тенденція вперше виникає на межі підліткового та юнацького віку

і постає в цей період з особливою гостротою.

Якщо розглядати одну з найактуальніших проблем підліткового

періоду — проблему автономії та незалежності від дорослих, то тут

варто зазначити в ній приховане споконвічне прагнення людини

до свободи, до можливості вільного вибору та владарювання над

особистим життям. Однак свобода передбачає відповідальність за

здійснений вибір, а ця перспектива через відсутність достатнього

життєвого досвіду, через страх перед відчуженням від суспільства

видається не зовсім привабливою для підлітка. Саме тому молода

людина в цей період так гостро переживає стан екзистенційної ди0

хотомії, який, до того ж, підсилюється актуалізованою потребою

в досягненні особистісної ідентичності (Е. Фромм).

Прагнення позбавитися переживань, пов’язаних із щомомент0

ним вибором, сприяє появі ціннісної свідомості — єдиної міри

зіставлення мотивів. Цей феномен надає можливість раціоналізу0

вати процедуру вибору, якій передує усвідомлення маси життєвих

відношень, з’ясування їх значущості для себе та інших, а тому юнак

стикається з багатьма труднощами внутрішнього характеру. Часто

відносини реального життя стикаються не на рівні діяльності, а на

рівні мотивів, для порівняння яких потрібен спеціальний критерій

або специфічна діяльність. Саме таким критерієм виступає цін0

ність, що переростає в особистісний смисл.

Отже, основоположним моментом у виникненні феномену осо0

бистісного самовизначення є розвиток мотиваційно0потребнісної
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сфери на основі особистісних смислів та формування ціннісно0

смислової системи.

Д. І. Фельдштейн вважає, що особистісне самовизначення є інтег0

руючим компонентом розвитку людини як особистості та забезпе0

чує можливості її творчої активності, розгортання прогностичної

функції, побудови життєвих перспектив, планів [1].

Життєва перспектива, на думку Л. Е. Орбан0Лембрик, є інтег0

ральною і багатовимірною категорією, що передбачає безліч авто0

номних стратегій, тенденцій, можливостей розвитку особистості.

Вона дає людині шанс зробити своє життя вагомішим, повноцін0

нішим, а тому спонукає її до подальшого вдосконалення реальної

практичної діяльності. Щодо самовизначення, то воно виступає

психологічним механізмом, що дає змогу бачити спонукальний вплив

свідомості людського буття, забезпечує переведення зовнішніх ре0

гулюючих впливів у внутрішні регулятори поведінки [2, с. 15].

Для того щоб сформувати систему особистісних смислів і ціннос0

тей, юнакам і дівчатам потрібно об’єднати всі знання про себе

(у різноманітті усіх ролей) та інтегрувати численні образи себе в осо0

бистісну ідентичність, що виступає як усвідомлення свого минулого

та майбутнього, яке логічно з нього випливає. Для цього потрібно:

– щоб молода людина сприймала себе «внутрішньо тотожною

самій собі»;

– значущі інші теж повинні бачити цю тотожність і цілісність

в індивідові;

– в юнака повинна бути впевненість в тому, що внутрішній і зов0

нішній плани цієї цілісності узгоджуються між собою;

– юнацьке сприйняття самого себе має підкріплюватися досвідом

міжособистісного спілкування через зворотній зв’язок [3, с. 100–106].

Отже, стає очевидним: щоб оцінити самого себе, інтегрувати

ці оцінки та знання в єдине ціле, потрібно співвіднести їх із зов0

нішньою соціальною реальністю (актуальними завданнями, які

вона висуває перед молодою людиною та вимагає їх вирішення).

Нові пізнавальні можливості на рівні формальних операцій

у ранній юності дають змогу проаналізувати різноманіття здійсню0

ваних ролей, побачити суперечливість і конфлікти, реструктуризу0

вати їх задля побудови нової ідентичності. Часто це приводить до

потреби у перегляді старих ролей, відмови від них та встановленні

нових стосунків з батьками, ровесниками, іншими значущими

людьми.
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Послідовник Е. Еріксона Дж. Марсіа стверджує, що в період

ранньої юності спостерігається кілька варіантів особистісної іден0

тичності або інакше кажучи, рівнів особистісного самовизначення,

які відрізняються якісною специфікою. Критеріями визначення

цієї варіативності є такі показники:

– факт проходження індивіда через кризовий період прийняття

власних рішень;

– факт прийняття чітких зобов’язань відповідно до зробленого

вибору, системи цінностей, майбутньої професійної діяльності тощо.

Першим рівнем особистісного самовизначення є упереджений

вибір, тобто статус, який характеризується прийняттям певних зо0

бов’язань з боку людини. Але специфіка цього рівня полягає в то0

му, що йому не передував етап самостійного прийняття рішень.

Молода людина визначилася з професією, релігійними вподобан0

нями та іншими аспектами, що стосуються її життєвих перспектив,

але цей вибір був зроблений іншими (батьками, вчителями, референт0

ними особами), тобто нав’язаний, вона лише його прийняла. У тако0

му разі криза ідентичності (тобто період пошуків і вагань) відсутня,

оскільки людина відмовилася від відповідальності за свою долю.

Для молодої людини, яка перебуває у статусі упередженого ви0

бору на шляху особистісного самовизначення, не властива тривога,

оскільки вона дотримується авторитарних цінностей і через це

дістає бажане схвалення та підтримку з боку авторитетних дорос0

лих, які, власне, і нав’язують їй певні погляди (позитивні зв’язки

з референтними особами). Їхні дії, вчинки, рішення мають послідов0

ний і стабільний характер. Але річ у тім, що вони є результатом не

самостійного вибору, а наслідування схвалюваних моделей поведінки.

Коли ж така особистість потрапляє в нові для неї обставини, для

орієнтації в яких у неї немає відповідних критеріїв і способів по0

ведінки, вона стає нездатною побачити можливі поведінкові аль0

тернативи, проявити творчість під час пошуку рішень, або зробити

вибір.

Дж. Марсіа підкреслює, що для таких юнаків характерним є низь0

кий рівень самоповаги [4, с. 605–606].

Якщо старшокласник перебуває на другому рівні особистісного

самовизначення, то для нього характерним є статус дифузії, який

теж не супроводжується кризовими явищами, оскільки індивід

уникає постановки питань щодо життєвої позиції та перспектив.

Як наслідок, молода людина виявляє соціальний інфантилізм, може
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навіть вживати наркотики, алкоголь, вдаватися до протиправної

поведінки як до способу уникнення відповідальності. Як прави0

ло, це діти з неблагополучних сімей, в яких батьки практично не

цікавилися ними, а то й відкидали їх, не обговорювали життєвих

перспектив, не цікавились їхньою думкою щодо бачення свого

майбутнього [5, с. 184].

Статус мораторію характерний для наступного рівня особис0

тісного самовизначення. Він супроводжується кризою ідентич0

ності, оскільки людина перебуває у процесі пошуку рішень стосов0

но релігійних, етичних, політичних переконань, професійної долі.

Тривога є домінуючим психоемоційним станом у такому статусі,

оскільки юнак постійно бореться зі світом конфліктуючих ціннос0

тей і альтернатив та постійно стикається з непередбачуваними

обставинами та суперечностями. Статус мораторію є нормальним

явищем у період ранньої юності, хоча він може спостерігатись і у сту0

дентські роки. Незважаючи на те, що цей рівень розвитку особис0

тісного самовизначення є складним і суперечливим у процесуальному

плані, його позитивною стороною є те, що молода людина демон0

струє здатність самостійно формувати систему цінностей і смислів,

на базі яких вона досягне особистісної ідентичності та сформує

готовність до прийняття рішень відносно різноманітних аспектів

життєвої перспективи.

Досягнення ідентичності (емоційно0когнітивної єдності уявлень

про себе, своє місце у світі, у системі міжособистісних взаємин)

засвідчує перехід молодої людини на вищий щабель особистісного

самовизначення, оскільки цей статус передбачає остаточне прий0

няття рішень та зобов’язань на основі зробленого вибору. Напри0

кінці старшого шкільного віку він проявляється у професійному

самовизначенні, хоча і це рішення є відносно остаточним, якщо

розглядати професійне становлення як тривалий процес вибору та

прийняття рішень. У цьому разі цінним є прагнення суб’єкта до0

тримуватися сформульованих для себе моральних норм, ціннісних

орієнтацій [3].

Порівнюючи старшокласників зі статусом досягнення ідентич0

ності з попередніми варіантами рівнів особистісного самовизна0

чення, насамперед акцентуємо увагу на тому, що пошук незалеж0

ності у цьому разі несе в собі менш емоційне напруження, він не

пов’язаний із побоюванням залишитися ні з чим, як, скажімо, у тих,

хто перебуває у статусі дифузії чи мораторію.
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Проведені теоретичні узагальнення дають підстави для таких

висновків: 

1. Процес особистісного самовизначення полягає в побудові

ідентичності як специфічної емоційно0когнітивної єдності уявлень

про себе, своє місце у світі через усвідомлення маси життєвих

відношень, з’ясування їх значущості для себе та інших, що зробить

процедуру накреслення життєвої перспективи та вибору можливих

альтернатив її досягнення більш раціональною та самостійною.

2. Передумовою виникнення потреби в побудові ціннісно0смис0

лової системи, що покладена в основу самовизначення і виступає

як особливий критерій прийняття рішень стосовно перспектив осо0

бистісного розвитку, є якісно новий рівень розвитку самосвідомості

наприкінці підліткового на початку раннього юнацького віку та

гостра потреба молодої людини в емансипації від дорослих, що пе0

редусім виявляється у бажанні самостійно вирішувати яким бути,

ким бути і якими шляхами та засобами досягти поставлених цілей.

3. Готовність індивіда покладатися на власну позицію у прий0

нятті рішень відносно життєвих перспектив залежить від статусу

його ідентичності (статус упередженого вибору, дифузії, мораторію

чи досягнення ідентичності), що збігається з рівнем особистісного

самовизначення, на якому перебуває молода людина в цей період,

який, у свою чергу, визначається специфікою соціокультурного

середовища (вплив сімейного оточення та актуальних завдань, що

висуває суспільство перед юнаком).

4. Основними проблемами, що потребують усвідомленого та са0

мостійного прийняття рішень в період ранньої юності, є питання,

пов’язані з вибором майбутньої професії, утвердженням морально0

етичних принципів поведінки, громадянське та політичне самови0

значення. Зрозуміло, що всі вони не можуть бути відразу й остаточно

вирішені, але найціннішим є готовність молодої людини це робити,

спираючись на особистісну внутрішню позицію, особистісну сис0

тему цінностей і смислів.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОРЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
З ДІТЬМИ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

В статье обосновываются теоретические положения и основные
методологические и методические принципы психореабилитационной
работы с детьми и подростками с задержкой психического развития.
На основании анализа литературных данных и результатов собствен�
ных исследований показано авторское видение организации психореа�
билитационного процесса с детьми. 

Theoretical, the main methodological and methodics principles of psy�
chorehabilition work with children and teenagers with setbacks in psycholo�
gical development are substantiated in this article. 

The author shows his own sight of the organization of psychorehabilitation
process with children. This sight is based on the strength of the analysis of the
facts from literature and the results of own researches.

Постановка проблеми й аналіз її стану. Сучасні вимоги суспіль0

ства до освітньої підготовки підростаючого покоління можуть бути

реалізовані при диференційованому підході до мети, змісту і термінів

засвоєння освітнього стандарту. Більшість відомих учених схиля0

ються до думки, що головною причиною неуспішності людини на
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основному етапі набуття знань є недостатній рівень засвоєння знань,

розумових вмінь і навичок навчальної діяльності на початкових

етапах навчання. Серед учнів, які мають стійкі труднощі у навчанні

й адаптації в школі, особливе місце посідають діти, які не мають яв0

но виражених сенсорних відхилень і грубих порушень інтелекту0

ального та мовного розвитку. Чисельність дітей, які вже в початкових

класах із різних причин неспроможні за відведений термін і в потріб0

ному обсязі засвоїти навчальну програму, коливається, за даними

різних авторів, від 20 до 30%. 

Чисельність таких дітей зростає в усьому світі, і проблема їх на0

вчання та виховання є однією із найактуальніших психолого0педа0

гогічних проблем. Залежно від підходів до вивчення таких дітей

у різних країнах застосовують різні поняття (терміни) для визначення

цих порушень розвитку. У країнах Західної Європи і США викорис0

товують термін «діти зі специфічними труднощами у навчанні». На

пострадянському просторі їх називали «діти із тимчасовою затрим0

кою психічного розвитку», а нині — «діти із затримками психічного

розвитку (ЗПР)». Недостатня сформованість здібностей до зас0

воєння знань у цих школярів поєднується з послабленим нервово0

психічним і соматичним здоров’ям.

Однією із форм диференційованого навчання таких дітей в Ук0

раїні стали класи вирівнювання для дітей із ЗПР у загальноосвітніх

школах. У цих класах діти займаються за спеціальною програмою

і по закінченні початкової школи (із додатковим роком навчання)

50060% готові до навчання у звичайних, масових 50х класах і в нор0

мативний термін закінчують 90й клас. Попри це, такі діти потребують

подальшої постійної психолого0педагогічної корекції та психологіч0

ного супроводу протягом усього терміну навчання, не говорячи вже

про значний відсоток дітей, які мають ускладнені форми ЗПР

(церебрально0органічного генезу тощо) та супутні відхилення у стані

психосоматичного здоров’я. До того ж, значні зміни, що відбулися

в останні роки в загальноосвітній школі, призвели до ускладнення

й інтенсифікації навчальних програм, створивши передумови для

формування психологічного дискомфорту, що природно призводить

до виникнення комплексних труднощів навчання та погіршення

психічного здоров’я школярів. 

Викладене переконливо засвідчує гостру потребу у повному ви0

вченні та розробленні напрямів психологічної допомоги школярам.

Актуальність цього зумовлюється й тим, що наразі ще не повністю
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вирішені питання своєчасної кваліфікованої діагностики пору0

шень психічного здоров’я дітей і не створені умови для повноцінної

корекції труднощів, що виникають у процесі навчання та виховання.

На жаль, у наш час з причин відсутності державної системи реабі0

літації дітей, основні ланки реабілітаційного процесу не скоордино0

вані серед закладів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту. За

відсутності об’єднуючого юридичного статусу, загальної методо0

логії ці заклади не мають можливості забезпечити комплексність,

наступність взаємозв’язку в реабілітаційній роботі. 

Психологічну реабілітацію розглядають як систему заходів,

спрямованих на відновлення, корекцію та компенсацію порушень

психічних функцій та станів, а також як процес, що сприяє адап0

тації особистості до певних соціальних умов. Тобто процес реабі0

літації передбачає не тільки ліквідацію і корекцію дефекту, а й за0

безпечення розвитку інших функцій та їхню компенсацію. У цьому

сенсі реабілітація спирається на компенсаторні процеси і водночас

спрямована на оптимізацію їхнього перебігу. Коли в якості об’єкта

психореабілітаційного процесу виступають діти з порушеннями

психічного розвитку, то в центрі психореабілітаційних впливів пе0

ребуває особистість дитини, а мета реабілітаційного процесу поля0

гає в тому, щоб попередити або пом’якшити суперечності між

потребами дитини і обмеженими можливостями їхньої реалізації. 

Мета дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення основних

теоретичних положень, методологічних і методичних принципів

проведення психореабілітаційної роботи з дітьми і підлітками, які

мають ЗПР, здійснених на основі літературних даних та результатів

особистих досліджень.

Результати й обговорення. Серед основних методологічних прин0

ципів реабілітації вирізняють: єдність біологічних і психосоціаль0

них впливів; різновекторність умов для організації реабілітаційного

процесу (психологічна, сімейна, соціальна реабілітація); апеляція

до особистості та її ресурсів; організація відносин співпраці у про0

цесі реабілітації; послідовність та ієрархічність реабілітаційних за0

ходів, де попередні готують підґрунтя для наступних. Під час про0

ведення корекційної роботи потрібно також враховувати явище

сензитивності — як особливої часової характеристики розвитку

індивіда. Відповідно до теорії системогенезу вікова сензитивність

є періодом стійкого балансу між біологічними і соціальними фак0

торами [2]. 
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Однією з умов ефективної психологічної реабілітації серед дітей

із ЗПР є системний підхід. Адже механізми детермінації різних по0

рушень та вибудована на їхній підставі програма психореабілітаційної

роботи можуть бути вивчені саме з позицій теорії системного підхо0

ду [4]. Як системоутворююче підґрунтя стратегії розвитку дітей із

ЗПР виступає психореабілітаційний процес. Цей процес передба0

чає виявлення кількісних і якісних співвідношень генетичних, се0

редовищних і соціально0психологічних системних рівнів та вста0

новлення характеру зв’язків між ними. Характер детермінованості

психічного розвитку передбачає аналіз взаємодії біологічного і соці0

ального — як ланцюгів системної детермінації єдиного процесу

розвитку [5].

Отже, сама реабілітаційна робота з дітьми із ЗПР, що побудована

на названих методологічних принципах, несе в собі функцію систе0

моутворюючого фактора, який і забезпечує процес розвитку. У цьому

сенсі психологічну реабілітацію можна розглядати як рушійну

силу психічного розвитку дітей із ЗПР. Уявлення, що за нормаль0

ного розвитку в якості його рушійної сили виступає процес навчання,

стало у вітчизняній психології традиційним [3]. Для дітей із ЗПР

функцію системоутворюючого фактору покликані виконувати ре0

абілітаційні впливи. Саме вони створюють нову, специфічну для

цього типу порушень, соціальну ситуацію розвитку.

Реабілітація — це процес активної взаємодії психолога і дитини.

Це цілеспрямовані, тривалі й інтенсивні впливи, які найбільш ба0

жані в сензитивні періоди і у процесі яких повинен бути задіяний

увесь внутрішній потенціал психічного розвитку дитини. Однією

з головних ознак цих періодів є якість соціального досвіду, потрібного

для адекватного розвитку, хоча сензитивні періоди і не зводяться

лише для активного сприйняття соціальних впливів. Насамперед

це, як вже зазначалося, періоди стійкого балансу між генетичними

і соціально0середовищними факторами. Ознаки несформованості,

або селективного виникнення генетичних чи соціальних факторів,

так само як і зміна їх балансу в онтогенезі, призводять до різних по0

рушень розвитку. Коли йдеться про дизонтогенез, де вже існують

дифіцитарні лінії розвитку, то цей дисбаланс генотип0середовищ0

них впливів збільшує вже наявні порушення. Отже, сензитивні

періоди — це той резерв, враховуючи який можливо досягти про0

дуктивних змін процесу розвитку загалом, або розвитку окремих

психічних функцій. Також зазначимо, що для різних типів ЗПР

180

Розділ IIІ Психолого"педагогічні
і формування особистості людей 



181

існують відповідні часові характеристики сензитивності. Адже, як

зазначено у спеціальній літературі, початок появи і тривалість сен0

зитивних періодів визначаються не віком, а фізичною зрілістю

психічних структур [6]. 

Літературні дані та результати наших особистих досліджень

свідчать, що як серед дітей популяції, так і серед дітей із ЗПР спос0

терігаються суттєві відмінності за показниками часу дозрівання.

Проте в останніх більш значущою є нерівномірність і гетерохрон0

ність розвитку [7]. Результати попередніх етапів нашого досліджен0

ня показують також, що у процесі розвитку дитини, як в загальній

логіці цього процесу, так і в формуванні окремих психічних функцій,

зокрема інтелекту, є різне співвідношення генетичних і середовищ0

них факторів у формуванні психічних функцій [8]. Досліджуючи

механізми соціально0середовищної детермінації (зокрема і процес

психолого0педагогічної корекції та психологічного супроводу

дітей), як активаторів генетичних впливів та як вихідні умови

психічного розвитку, в тих чи інших варіантах ми долучали їх до

систем психокорекційної роботи. При цьому враховувалися такі за0

кономірності: 

– під час розвитку дитини відповідним чином змінюються, аку0

мулюються і трансформуються різні процеси і функції, і саме таке

накопичення і розширення змін дають змогу використати загаль0

ний потенціал розвитку; 

– психічний розвиток здійснюється на підставі двох протилежних

і взаємопов’язаних тенденцій: диференціації й інтеграції психічних

процесів і засобів їхньої корекції;

– у процесі розвитку відбувається зміна його детермінант, пов’я0

заних зі змінами взаємозв’язків соціально0середовищних і генетич0

них впливів.

Процес психологічної реабілітації повинен будуватися відповідно

до таких методичних принципів: 

– вихідним методичним принципом при визначенні мети та

завдань корекції, а також способів їхнього вирішення, є принцип

єдності діагностики і корекції. Завдання корекційної роботи можуть

бути правильно поставлені лише на основі комплексної діагнос0

тики з оцінкою резервів потенційних можливостей дитини;

– реабілітація дітей повинна проводитися у максимально широ0

кому контексті відносин (дитина0сім’я, дитина0однолітки, дитина0

освітня та виховна системи);
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– процес реабілітації повинен здійснюватися послідовно і без0

перервно до повного відновлення чи компенсації порушених

функцій і мати єдину логіку та структуру; 

– реабілітаційна робота має будуватися з урахуванням систем0

ного підходу до здійснення психореабілітаційних заходів і ґрунту0

ватися на оцінках механізмів причинно0наслідкової зумовленості — як

на рівні відповідної психологічної ознаки, так і на рівні всієї системи

психологічних особливостей, відповідних визначеному типу роз0

витку. 

У процесі реабілітації потрібно дотримуватися принципу

індивідуального підходу до дітей, який повинен враховувати осо0

бистість дитини та соціальні фактори її розвитку, а також стан її ви0

щих психічних функцій. Крім того, організація психокорекційного

процесу повинна здійснюватися на основі принципів корекційної

педагогіки і передбачає з боку фахівців глибоке розуміння основних

причин і особливостей відхилень в розвитку психічної діяльності

дитини, вміння визначати умови для інтелектуального розвитку уч0

ня та забезпечувати створення особистісно0розвивального середо0

вища, яке б дало змогу реалізовувати пізнавальні резерви дітей.

При цьому особливу увагу треба звертати на особистісний по0

тенціал дитини. Оптимізуючи систему особистісних конструктів,

можна швидше вийти на продуктивні зміни тих психічних про0

цесів, які більшою мірою перебувають під впливом генетичної де0

термінації. При цьому ієрархічно організована система психо0

логічної реабілітації постає ефективним підґрунтям не тільки для

оптимізації особистісних особливостей дитини, але й для розвитку

когнітивних функцій. Формування адаптивних можливостей дити0

ни залежить від рівня синхронізації генотип0середовищних впливів

у системній структурі реабілітаційного процесу. 

Отже, ефективність психологічної реабілітації залежить: від

внутрішнього потенціалу, опори на особистісні ресурси розвитку

дитини; дотримання принципу залежності форм, обсягу і послідов0

ності реабілітаційних заходів від ступеня та характеру порушень;

гнучкості реабілітаційної тактики поєднання індивідуальних, гру0

пових і сімейних форм роботи; наявності діагностично0консульта0

тивної служби із залученням фахівців різного профілю та своєчасно

проведеною діагностикою; варіативності напрямів, форм і методів

психологічної реабілітації залежно від типу ЗПР; активної інтег0

рації впливів у соціальній системі відносин (соціальне моделювання).
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Запорукою коректного моделювання і прогнозування результатів

реабілітації (діапазон яких може бути достатньо широким — від

часткового відновлення чи компенсації дефекту розвитку до від0

новлення повної інтеграції дитини в суспільстві) є аналіз реабілі0

таційного потенціалу, який повинен здійснюватися у межах сис0

темного підходу. 

Загальна схема реабілітаційної роботи повинна будуватися за та0

кими напрямами:

– основні (типові) порушення, що визначають заходи реабілітації; 

– основні завдання реабілітації;

– усвідомлення кінцевої мети; 

– основні фактори, що визначають характер реабілітації;

– основні методи психологічної реабілітації.

У процесі реабілітаційного навчання, на відміну від навчання

в нормі, програмується виконання лише дефектного ланцюга

функцій, а не всіх її ланок. Непорушені ланки виступають як опора

під час виконання заданої програми, тобто серії послідовних про0

цедур. Мова йде про «вирощування» слабкої ланки, спираючись на

сильні. Опора у процесі реабілітації на збережені ланки виходить зі

складної будови функціональних систем, із уявлення про поліре0

цепторність їх аферентного поля (за П. К. Анохіним) та про «запас0

ний фонд аферентацій». Зміст програми визначається структурою

дефекту і кожного разу він є різним за різних форм порушень

однієї та тієї самої функції. Відповідно до цього зміст програми

повинна бути строго вибірковим і враховувати розгорнутий алго0

ритм відновлювальної діяльності, щоб не пропустити тих чи інших

важливих операцій (процедур). 

При ускладнених формах відставань, а також при порушеннях

певних психічних функцій психологічна реабілітація набуває ознак

реабілітаційно0відновлювального навчання і має свої особливості.

Тут навчальний процес здійснюється в напрямі перенавчання і част0

ково або повністю перебудовує уражену функцію — як за рахунок

створення нової функціональної системи на базі збережених

аналізаторів, так і за рахунок переведення постраждалої функції да0

ної функціональної системи на інший рівень її функціювання. Як

відомо, стан психічної функції оцінюється через аналіз стану

психічних процесів, які розглядаються як елементи її структури. Те,

що виявляється в зовнішніх ознаках, визначає і внутрішній стан,

причину, яка породжує зовнішні прояви. Отже, психологічна
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реабілітація завжди починається з діагностики, дослідження рівня

розвитку психічних процесів, а згодом, за потреби, на цій основі їх

корекції чи відновлення. 

За таких форм корекції потрібна конкретна постановка зав0

дань відновлення, яка повинна виходити із загальних завдань віднов0

лювального навчання. Приклади відновлювального навчання

О. М. Леонтьєва, О. В. Запорожця та наш особистий досвід пока0

зують, що ефективніше може відновлюватися певна функція

лише за умови відновлення діяльності самої людини, зняття внут0

рішніх установок, які їй заважають, організації та спрямуванні її

активності. 

Літературні дані та результати наших досліджень із корекції

центрального рухового аналізатора дітей із ЗПР показують, що ко0

ли, наприклад, діяльність із реалізації рухових актів перевести на

інший рівень їх здійснення (на основі включення вибіркових рухів

в добре організовані предметні дії), це значно сприятиме ефектив0

ності корекції [9, 10]. Реабілітаційній роботі повинна передувати та0

кож прискіпливий попередній нейропсихологічний аналіз наявного

порушення, тобто виявлення первинного дефекту. Адже первинне

порушення того чи іншого компонента, що входить до складу де0

фектної функції, визначає певну структуру викликаного порушен0

ня, уточнення змісту якої потрібне для постановки диференціальних

завдань відновлювального навчання. При цьому потрібно ак0

тивніше використовувати збережені можливості найбільш уцілілих

і зміцнених форм діяльності. 

Опора на збережені форми діяльності у процесі відновлення дає

можливість тимчасового переведення постраждалої функції на інший,

більш низький, але доступний для хворого рівень її здійснення.

При цьому потрібне чітке програмування відновлення ураженої

функції, тобто систематичне управління процесом відновлення

відповідно до теорії поетапного формування розумових дій

(П. Я. Гальперін), згідно з якою формування кожного вміння чи на0

вички відбувається в людини на кількох рівнях. Спочатку воно

здійснюється у вигляді серії розгорнутих зовнішніх операцій, потім

зовнішні операції поступово згортаються і починають здійснюва0

тися за участю зовнішньої мови і потім переносяться у внутрішню

мову і починають здійснюватися як згорнуті, автоматизовані розу0

мові дії [1].
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Висновки
Ті чи інші ураження призводять як до випадіння одного із фак0

торів, що входить до складу психічної функції, так і до того, що

ця функція втрачає свій згорнутий автоматизований характер

і розпадається на низку ізольованих актів, кожен із яких для свого

здійснення починає потребувати спеціальних зусиль. Отже, сфор0

мовані в потрібній послідовності операції (процедури) складають

програму, яка управляє зовні процесом відновлення порушеної дії.

Поступово, у міру оволодіння такою програмою, остання перетво0

рюється із зовнішнього засобу управління відновленням функції на

внутрішній засіб самоуправління. Часте повторення програми

у процесі навчання, з опорою на зовнішні допоміжні засоби, ство0

рює умови для забезпечення високої активності та самостійності

індивіда в подоланні наявного в нього дефекту. 

Під час повторення коригуючих програм потрібно враховувати

закономірності «згасання сліду», відповідно до яких спочатку потріб0

не постійне повторення задля закріплення явищ сліду, а потім —

більш рідке. Також враховують й ту особливість, що слід однієї

модальності, наприклад зорової чи слухової, зберігається гірше сліду

полімодального, коли запам’ятовуються водночас і зоровий, і слу0

ховий, і руховий образи. Навіть відповідно до явища синестезії,

тобто за появи образу однієї модальності при стимулюванні рецеп0

торів другої модальності, така комплексність завжди є позитивною.

Для варіювання та коригування виконуваних процедур процес

відновлення повинен містити постійний контроль, зворотні зв’язки,

суть яких полягає у забезпеченні постійної сигналізації як від самої

дефективної функції, так і від ефекту дії. На основі такої інформації

не тільки відбувається уточнення змісту коригуючих процедур та

їхньої ефективності, але й визначається міра допомоги психолога

дитині. Ми вважаємо, що за такого підходу виникають нові, додат0

кові можливості розвитку стратегії та тактики психологічної допо0

моги в роботі з дітьми, які мають різні затримки психічного розвитку.

Наше експериментальне дослідження показало, що не існує і не

може існувати у принципі методів навчання і виховання однаково

придатних для всіх категорій дітей. 

Ефективність навчання є наслідком взаємодії тріади «вчитель —

метод — учень», де кожен компонент є варіативним. Упровадження

у практику корекційного навчання викладених вище теоретичних

положень, діагностичних та коригуючих програм продемонструвало

аспекти розвитку Розділ IІI
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продуктивність такого комплексного підходу у вирішенні завдань

щодо створення оптимальних умов для розвитку здібностей та ре0

алізації творчого потенціалу учнів із різними інтелектуальними мож0

ливостями. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ
СТУДЕНТІВ<ПСИХОЛОГІВ

Рассмотрены вопросы формирования профессиональных ценностей
студентов�психологов. Предложены рекомендации для психологов, пе�
дагогов, преподавателей в целях повышения уровня профессиональной
подготовки практических психологов в высших учебных заведениях.

The article reviews questions of formation of psychology students' profes�
sional values and offers recommendations for psychologists and lecturers in
order to increase the level of professional training of practical psychologists in
higher educational institutions.

Понад 50 вищих навчальних закладів по Україні готують психо0

логів, близько 100 осіб щороку захищають кандидатські та док0

торські дисертації з психології. Усе це свідчить про процес психо0

логізації, який хоча із запізненням, але прийшов в Україну [1].

Саме цей процес потребує не лише кількісної, а й якісної підготовки

практичних психологів.

Професія психолога передбачає володіння не лише відповідни0

ми знаннями, уміннями та навичками роботи, а й певними осо0

бистісними якостями. Численні дослідження показали, що такими

професійно значущими рисами, які формуються та розвиваються

у процесі активної діяльності психолога0практика, є відповідний

рівень мотивації, творчий світогляд, професійно спрямоване мис0

лення, розвиток соціально0перцептивної та емоційної сфер, висока

емпатійність. До цього переліку ми можемо додати й професійні

цінності психолога.

Отже, метою нашої роботи є вивчення особливостей розвитку

професійно значущих цінностей психолога та їх формування у про0

цесі навчання у вищому навчальному закладі.

Було висунуто таку гіпотезу: успішно сформувати професійні

цінності в майбутніх психологів можливо шляхом залучення їх

у психокорекційну програму, в основу якої покладено тренінг на

аспекти розвитку Розділ IІI
з особливими потребами



підвищення мотивації до навчання та на формування професійних

цінностей психолога.

Загалом проведена нами робота складається з чотирьох блоків:

У зв’язку з тим, що процесу формування професійних цінностей

серед науковців приділено замало уваги, а професійні цінності пси0

холога не мають чіткого формулювання, перший блок нашої робо0

ти було присвячено створенню структури професійних цінностей

студентів0психологів. Ми запропонували студентам кафедри пси0

хології у вільній формі вказати п’ять0шість цінностей, які, на їхню

думку, повинні бути сформовані у студента0випускника вищого

навчального закладу. В опитуванні взяли участь студенти з першого

по п’ятий курс включно загальною кількістю 117 осіб. Для того,

щоб структурувати отримані нами результати у список професій0

них цінностей студентів0психологів, ми зробили таке: 1) відокре0

мили ті вказані цінності, які мали найбільшу кількість повторень

серед студентів різних курсів; 2) ознайомились із якостями, якими

мусить володіти студент0психолог, його уміннями та знаннями, що

описані в Освітньо0кваліфікаційній характеристиці (ОКХ) на пси0

холога0випускника ВНЗ. На підставі цих двох джерел ми зверну0

лися до списку цінностей М. Рокича та за його допомогою струк0

турували Список професійних цінностей психолога0випускника

ВНЗ.

Список професійних цінностей психолога>випускника ВНЗ
1. Етичні цінності (відповідальність, конфіденційність, уваж0

ність до клієнта, вміння вислуховувати).

2. Освіченість (широта знань, загальна висока культура).

3. Широта поглядів (уміння сприйняти чужу точку зору, прий0

мати людину такою, якою вона є).

4. Ефективність комунікації.

5. Емпатія (здатність співпереживати).

6. Моральні цінності (чуйність, духовність, доброзичливість,

відвертість, товариськість, бажання допомогти).

7. Самоконтроль (стриманість, самодисципліна).

8. Ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у роботі).

9. Розвиток (робота над собою, постійне духовне та фізичне

вдосконалення).

10. Активне діяльне життя (повнота та емоційна насиченість

життя).
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У другому блоці за мету поставлено визначити рівень розвитку

професійних цінностей у студентів0психологів з першого по чет0

вертий курс. Для того щоб досягти цієї мети, ми ознайомили сту0

дентів зі списком професійних цінностей випускника0психолога

і запропонували кожному: 1) оцінити рівень розвитку в них кожної

з даних цінностей за десятибальною шкалою; 2) виділити з десяти

професійних цінностей п’ять найважливіших та проранжирувати

вибрані цінності. Отримані результати наведені у табл. 15:

Таблиця 15

Розподіл професійних цінностей психолога студентами І–IV курсів

Найбільш сформованими цінностями, на думку всіх студентів0

психологів, у них є: 1) емпатія і моральні цінності, що свідчить про

існування ідеального образу психолога та про ідентифікацію себе

з ним; 2) активне діяльнісне життя, що є результатом волонтерської

роботи, навчання у школі психотерапії, участі у різного роду

тренінгах. А найменш сформованою цінністю є освіченість (широ0

та знань), що пов’язана з відсутністю досвіду та нестачею інфор0

мації (у студентів молодших курсів) і з усвідомленням великої

кількості ще непізнаної (невивченої) інформації (у студентів0випу0

скників). Ми бачимо, що у студентів IV та ІІ курсів існує одна й та

сама проблемна зона. З одного боку, вони розуміють, що цінність —

розвиток (робота над собою, постійне духовне та фізичне вдоскона0

лення) є однією з найважливіших професійних цінностей психолога,

а з другого, ця цінність входить у список найменш розвинених.

Отже, нами було вирішено для формування професійних цінностей

аспекти розвитку Розділ IІI
з особливими потребами

№ групи
Номер цінності

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IV курс 174 133 181 171 202 201 151 158 168 199

ІІІ курс 150 128 176 142 198 196 133 134 162 190

ІІ курс, 2 гр 135 117 143 128 141 153 145 134 133 142

ІІ курс, 1 гр 79 69 89 76 103 94 76 77 71 85

І курс, 2 гр 150 120 160 149 150 172 139 147 151 171

І курс, 1 гр 145 114 162 152 160 175 141 147 153 170



студентів0психологів взяти саме студентів другокурсників. Отже,

цю (експериментальну) групу назвемо групою А, а іншу групу сту0

дентів0психологів ІІ курсу (паралельна група) групою Б.

Третій блок роботи містить формування професійних цінностей

психолога у студентів другокурсників. Формуючий експеримент

будувався як тренінг, який тривав упродовж чотирьох днів. Учасни0

ками тренінгу були чотири юнаки та десять дівчат. Чотириденна

робота містить вправи на розвиток емпатії та покращення комуніка0

ції; вправи, спрямовані на самозаглиблення та на активну взаємо0

дію членів групи; навчальні вправи на засвоєння прав і обов’язків

практичного психолога [2–6].

Четвертий блок роботи полягає в повторному зрізі результатів

задля того, щоб дізнатися наскільки нам вдалося сформувати про0

фесійні цінності в майбутніх психологів. Для цього ми запропону0

вали студентам як групи А, так і групи Б ще раз оцінити рівень

сформованості в них професійних цінностей. Студентам були на0

дані Списки професійних цінностей випускника ВНЗ, з якими во0

ни вже були ознайомлені раніше. Ці цінності треба було оцінити за

рівнем сформованості кожної з них у студента за десятибальною

шкалою (10 — максимальне, 1 — мінімальне значення), кількість балів

за різними цінностями може повторюватися. Це дає змогу: 1) дізнатися,

які зміни у сформованості професійних цінностей психолога відбу0

лись у студентів контрольної групи за той період, поки ми набирали

експериментальну групу та проводили з нею формуючий експеримент

(цей період часу займав приблизно один місяць); 2) оцінити

різницю між рівнями сформованості професійних цінностей пси0

холога у студентів експериментальної та контрольної груп.

Отже, для того щоб отримані нами результати можна було б на0

звати достовірними, ми використали t0критерій Ст’юдента. При його

обчислюванні ми брали початкові показники сформованості про0

фесійних цінностей та кінцеві (тобто зріз після проведення форму0

ючого тренінгу) результати змін значущості професійних цінностей

у студентів експериментальної групи (табл. 16).

Для того щоб результати дослідження були прирівняні до гене0

ральної сукупності, ми задали рівень значущості 5%, тобто p = 0,05.

Мінімальним t0критерієм для нашої вибірки в 14 осіб є число 2,07.

З табл. 2 видно, що насправді сформованими цінностями в ре0

зультаті проведення тренінгу ми можемо вважати такі професійні

цінності, як: 4 — ефективність комунікації (2,134); 6 — моральні
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цінності (2,075); 9 — розвиток — робота над собою (2,158) і 10 —

активне діяльне життя (2,149).
Таблиця 16

Показники t>критерію за професійними цінностями студентів
експериментальної групи до і після формуючого експерименту

Цінності: 1 — етичні цінності (відповідальність, конфіденційність,

уважність до клієнта, вміння вислухати);

2 — освіченість (широта знань, загальна висока культура);

3 — широта поглядів (уміння сприйняти чужу точку зору, приймати

людину такою, якою вона є);

4 — ефективність комунікації;

5 — емпатія (здатність співпереживати);

6 — моральні цінності (чуйність, духовність, доброзичливість, відвер0

тість, товариськість, бажання допомогти);

7 — самоконтроль (стриманість, самодисципліна);

8 — ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у роботі);

9 — розвиток (робота над собою, постійне духовне та фізичне вдоско0

налення);

10 — активне діяльне життя (повнота й емоційна насиченість життя)

Щодо освіченості, то ця цінність у студентів експериментальної

групи зазнала значного зниження. Це свідчить про те, що під час

тренінгу (4 днів) студенти дізналися багато нової інформації, яка

стосується їхньої майбутньої професії, спробували себе в ролі пси0

холога0консультанта (в ігровій формі під час тренінгу), що звичайно

дало їм можливість відчути себе ще недостатньо освіченими майбут0

німи психологами. «Спад» освіченості в поєднанні з різким «підйо0

мом» цінності — розвиток (робота над собою) свідчить про підвищен0

ня мотивації до навчання у студентів експериментальної групи, про

що вони неодноразово висловлювалися під час проведення тренінгу.

Велика відмінність існує між групами А і Б щодо такої цінності,

як ефективність комунікації. У студентів, з якими ми проводили

формуючий експеримент, ефективність комунікації значно зросла,

що свідчить про успішно засвоєні навички ефективного спілкуван0

ня, яке містить у собі: більше говорити про свої почуття та про те

Номер

цінності
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показники

t0критерію
0,93 1,78 0,43 2,134 0,984 2,075 0,23 0,23 2,158 2,149

аспекти розвитку Розділ IІI
з особливими потребами



що ти відчуваєш; намагатися не давати оцінок (не «вішати» ярликів)

людям та їхнім вчинкам, а висловлювати лише свою точку зору;

вміння вислухати іншу людину та намагатися зрозуміти, що вона

має на увазі. Ефективність комунікації у студентів контрольної групи,

навпаки, зазнала спаду, що може свідчити про недосить успішну

комунікацію з викладачами й однокурсниками.

В експериментальній групі відбулося піднесення моральних цін0

ностей, що є результатом докладнішого ознайомлення із професією

психолога, з ідеальним образом практичного психолога, а також

ідентифікацією себе з таким образом.

Великої різниці у рівні сформованості здобула цінність «активне

діяльне життя (повнота та емоційна насиченість життя)». Упродовж

місяця у всіх студентів кафедри «Психологія» підвищився рівень

активної діяльності. Це пов’язано зі складанням іспитів і заліків,

тобто з періодом сесії у ВНЗ. Наприкінці кожного навчального року

відбувається підвищення рівня активного діяльного життя, адже

потрібно «підтягувати хвости» у навчанні, здавати дипломні робо0

ти, будувати плани на літо та на майбутній навчальний рік.

Унаслідок того, що рівень такої професійної цінності як активне

діяльне життя зросла не лише в експериментальній групі, а також

у студентів контрольної групи (рис. 6 та 7) ми не будемо вважати, що

ця цінність сформувалася лише завдяки проведенню тренінгу,

а обов’язково будемо враховувати особливості навчального процесу,

який йшов паралельно з формуючим експериментом та вніс свій

внесок у формування цієї цінності.

Рис. 6. Показники сформованості професійних цінностей у групі А
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Рис. 7. Результати змін значущості

професійних цінностей у групі Б

Особливим досягненням нашої роботи ми вважаємо підвищен0

ня рівня сформованості у студентів0психологів такої цінності, як

розвиток (робота над собою, постійне духовне і фізичне вдоскона0

лення). Це свідчить про посилення мотивації до навчання сту0

дентів, про бажання бути більш досконалими, займатися самовихо0

ванням як особистості, так і професійним самовихованням.

Розроблено такі рекомендації для психологів, педагогів, викла0

дачів щодо покращення професійної підготовки практичних пси0

хологів у вищих навчальних закладах (ВНЗ):

– використання програми формування професійних цінностей

студентів0психологів під час складання навчальних планів і програм

підготовки фахівців психологів у ВНЗ, які готують практичних пси0

хологів;

– упровадження цієї програми зі студентами, починаючи

з другого курсу. Оскільки саме в цей період починається вивчення

спеціальних професійних дисциплін, наприкінці року студенти

йдуть на свою першу практику і в них починає формуватися понят0

тя «практичний психолог»;

– упровадження результатів нашого дослідження для вдоско0

налення ОКХ фахівця психолога, а саме включення до неї таких

професійних цінностей: як розвиток (робота над собою, постійне

духовне і фізичне вдосконалення), активне діяльне життя (повнота

та емоційна насиченість життя), ефективність у справах (працьо0

витість, продуктивність роботи).
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Предметом подальших досліджень може стати врахування впли0

ву індивідуальних типологічних особливостей особистості студента

на розвиток найважливіших професійних якостей психолога.
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УДК 19.00.07 В. В. Іванченко

ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ
ДУХОВНОСТІ ТА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

У ГІМНАЗИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

В статье раскрыты основные понятия и проанализированы психо�
логические механизмы формирования духовности и ценностных ориен�
таций гимназистов как условия развития личности.
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In the article basic concepts and the psychological mechanisms of forming
of spirituality and valued orientations of high school students as terms of
development of personality are exposed and analysed.

У непростих сучасних умовах трансформації українського сус0

пільства від тоталітаризму до демократії, правової держави, громадян0

ського суспільства особливої актуальності набувають цінності, що

мають фактичну значущість як для держави, нації, так і окремої особис0

тості. Саме духовність і ціннісні орієнтації є базовими структурними

складовими частинами українського менталітету, перші з яких завжди

задавали змістовність, а другі — правила та способи дій особистості.

У період сучасної інформаційної епохи, як зазначає психолог

Е. Помиткін, щоб «не втратити людяність, нам потрібні стійкі жит0

тєві орієнтири на вищі соціальні здобутки, якими є духовні ідеали,

цінності та смисли. Саме тому сучасна психологічна наука має

здійснювати супровід особистості у світ духовності, підтримувати її

у процесі духовного розвитку, сприяти створенню в суспільстві умов,

потрібних для духовного зростання людини» [11, с. 4].

Важливі завдання поставлені перед освітою, що здійснює головний

вплив на формування та розвиток духовних і ціннісних орієнтацій

молодого покоління.

У структурі середніх навчальних закладів особливе місце держава

відводить гімназіям, де на основі поглибленого вивчення соціаль0

но0гуманістичних дисциплін створюються умови «для розвитку

здібностей, обдарувань і талантів дітей» [5, с. 36]. Саме «загальна

середня освіта забезпечує всебічний розвиток дитини як особис0

тості, її нахилів, здібностей, талантів... формування загальнолюдсь0

кої моралі» [5, с. 33].

Результати аналізу проведених уроків вказаного спрямування

в гімназії № 153 ім. О. С. Пушкіна дають можливість стверджувати,

що актуальною проблемою сучасної педагогіки є проблема форму0

вання цілісної моральної та духовної особистості.

Незважаючи значущість самої проблеми, рівень її психолого0пе0

дагогічного дослідження та науково0методичного обґрунтування

є недостатнім. З огляду на викладене, метою нашого дослідження

є наукове обґрунтування ролі психологічних особливостей форму0

вання духовності та ціннісних орієнтацій гімназистів.

Розроблення теоретичної моделі формування духовності та

ціннісних орієнтацій грунтується на результатах аналізу наявних
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у філософських та історичних дисциплінах підходів до розуміння

зв’язку між такими категоріями, як духовність, цінність, моральність,

потреби, навчання, виховання, особистість, гімназія, формування,

а також на принципах психологічної науки (єдності свідомості та

діяльності, детермінізму, розвитку психіки). Указані результати свідчать

про потребу виокремлення кількох напрямів дослідження цього про0

цесу. Це погляди отців церкви на сутність духовності та моральності

(Григорій Палама, Іоан Дамаскін, Ісіхій Пресвітер, Григорій Богос0

лов, Григорій Сілаїт, Іріней Ліонський та ін.); концепції про зна0

чущість якостей моральності у психологічному розумінні розвитку

суспільства у творах основоположників світової та вітчизняної

філософської та церковної думки (Арістотеля, Платона, Геродота,

Конфуція, П’єра Абіляра, Фоми Аквінського, Іларіона Київського,

Петра Лодія, Григорія Сковороди та ін.); провідні принципи гума0

ністичної психології (А. Маслоу, Г. Оллпорт, К. Роджерс); психо0

логічні та педагогічні погляди на особистість (Г. О. Балл, І. Д. Бех,

Л. С. Виготський, І. А. Зязюн, М. Н. Андрющенко, С. У. Гончаренко,

О. М. Леонтьєв, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко, В. В. Рибалка [20],

Е. О. Помиткін [17] та ін.).

Виховання завжди невіддільне від навчання, яке, на думку Кон0

фуція, можна охарактеризувати так: «Безперспективне навчання без

думки, небезпечна думка без навчання» [22, с. 116].

Сучасні дослідження ціннісно0змістовної сфери людини підтвер0

джують певний взаємозв’язок між рівнем свідомості, ціннісною

орієнтацією та спрямованістю її вчинків. Саме бездуховність, обме0

женість її, віддаленість від духовних цінностей та ідеалів спричиня0

ють подальші проблеми суспільству, колективу і самій особистості.

Тому важливими завданнями є формування духовно0ціннісних

орієнтацій особистостей, окреслення їх психологічних особливостей.

За визначенням, під ціннісними орієнтаціями розуміють «най0

важливіші елементи внутрішньої структури особистості, які закріп0

ленні життєвим досвідом індивіда, всією сукупністю його пережи0

вань та відмежовують важливе, суттєве для людини від несуттєвого»

[14, с. 145].

Духовність можна розглядати як «специфічну людську якість»,

що характеризує мотивацію і смисл поведінки особистості, стано0

вить позицію ціннісної свідомості, характерну для всіх її форм —

моральної, політичної, релігійної, естетичної, художньої, але особ0

ливо суттєвої у сфері моральних відносин [13, с. 87].
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С. У. Гончаренко підкреслював, що «з категорією духовності збі0

гається потреба пізнання світу, себе, сенсу і призначення свого

життя. Людина духовна тією мірою, якою вона замилюється над

цими питаннями і прагне дістати на них відповіді. Втрата духов0

ності рівнозначна втраті людяності» [4, с. 106]

У психологічному визначенні духовності, даному Ж. М. Юзвак,

вона представлена як «творча здатність людини до самореалізації та

самовдосконалення...» [18, с. 376]. У. Д. Бех акцентує увагу на тому,

що «духовність передбачає вихід за межі егоїстичних інтересів, осо0

бистої користі та зосередженість на моральній культурі людства»

[1, с. 124]. В. Бітінас вважав, що «духовність є мірою досконалості

людини» [2].

Аналіз викладеного матеріалу дає змогу зробити висновок, що

у психологічному плані феномен духовності збігається з ціннісними

орієнтаціями особистості, її самосвідомістю та волею, що повинна

знаходити прояв в її діяльності та поведінці.

Водночас зазначимо, що ключова роль у формуванні духовних

і ціннісних якостей, значущих для дитини, як і виявлення для цьо0

го психологічних особливостей, належить педагогічному діалогу.

Індивідуальний підхід у процесі особистісного становлення гім0

назиста на уроках соціально0гуманітарного циклу повинен здійсню0

ватися на основі врахування його темпераменту, природних рис та

здібностей [9, с. 8]. Під час психолого0педагогічного процесу роз0

витку учня пріоритет віддавати, з одного боку, реалізуючи його інди0

відуальні таланти та здібності, а з другого, — запроваджуючи такі

основні підходи та принципи викладання в якості виховних засобів

як науковість, об’єктивність, демократизм, гуманізм, цивілізацій0

ність, національний компонент. Саме вони, спираючись на чинну

в гімназії модель особистості соціально0психологічно0індивідуаль0

ного профілю, дають змогу застосовувати найновіші педагогічні

технології, викладати без ідеологічних стереотипів і фальсифікацій,

створювати на уроках атмосферу співробітництва, прищеплювати

у процесі викладання високі моральні та духовні цінності, постійно

звертатися до великої історичної культурної спадщини українського

народу тощо.

Пам’ятаємо, що духовність і ціннісні орієнтації існують у не0

подільному єднанні, а при зворотному процесі відбувається розлад

особистості.
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Тому й не дивно, що проблема духовно0ціннісного становлення

особистості актуальна для людства з давніх0давен. Це мало своє

відображення у школі е0дуба в Месопотамії [10], корпорації писарів

Давнього царства в Стародавньому Єгипті, у школах Піфагора Ста0

родавньої Греції, Конфуція Стародавнього Китаю тощо.

Уперше на державному рівні про неї заговорили поліси давньої

Еллади, які поставили завдання освіти дітей усіх вільних громадян.

Цьому сприяли такі фактори, як потреби у кваліфікованих праців0

ників, розвиток інститутів державності, бурхливий потяг до науки.

Саме тоді, на рівні шкільної освіти, духовні і ціннісні орієнтири

стали омріяною метою багатьох поколінь юнаків.

Це, у свою чергу, впливало на структуру шкільної справи. У ІІІ–ІІ ст.

до н. е. найпопулярнішим видом шкіл для заможної молоді кожного

полісу стають гімназії. Давньогрецькі республіки дбали про них,

зміцнюючи науковий і моральний авторитет цих навчальних за0

кладів [3]. Зі словника іноземних слів дізнаємося, що перекладаються

вони з давньогрецької «як навчально0виховні заклади для замож0

них юнаків, які навчались політики, філософії літератури, одночасно

займались і гімнастикою» [6].

Пройшовши складний історичний шлях, гімназії було упровадже0

но в ХVІІІ ст. і в російській імперії. В ії становленні велику роль

відіграли й українці — Кирило Розумовський, сім’я Скоропадсь0

ких і син бунчужного товариша — Ханенко. У ХІХ ст. вона прижи0

лась і на українських теренах. У «Правилах про іспити учнів гімна0

зій і прогімназій зазначено: «Відповідно до кожного з учнів гімназії

спочатку ретельно розглядалися ступінь його моральної зрілості,

а потім розумової... » [7, с. 6].

Сьогодні гімназія повинна увібрати базові компоненти — такі як

етнос, нація, національна культура, і відродити втрачені основи

духовності та ціннісних орієнтацій, що ототожнюються зі світоглядним

базисом поняття «національність». Як слушно зауважує російський

релігійний філософ І. Ільїн, «національність людини визначається

не його хизуванням, а укладом інстинкту і творчого акту... і більш

за все укладом його безсвідомої духовності. Покажи мені, як ти

віруєш..; як виявляється в тебе доброта, мужність, почуття честі..;

як ти співаєш, читаєш вірші..; що ти називаєш «знати і розуміти»;

як ти любиш свою сім’ю; хто твої улюблені вожді, генії та про0

роки, — скажи мені про все, а я скажу, якої нації ти сам. І все це
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залежить не від твого свідомого вияву, а від духовного укладу твого

безсвідомого.

А цей уклад складається, формується і закріплюється передусім

в дитинстві, на уроках. Виховання дітей — пробудження їх без0

свідомого відчуття до національного духовного досвіду, зміцнення

в ньому їх сердець, їх волі та творчих помислів [6, с. 237].

Саме в такому закладі як гімназія є умови для реалізації внут0

рішніх психологічних механізмів становлення і розвитку особис0

тості загалом, формування духовності та ціннісних орієнтацій без0

посередньо.

Завдання, що поставлені перед нами:

1. З’ясувати розуміння внутрішньої психологічної сутності цього

процесу.

2. Обґрунтувати умови, механізми та роль вихователя в цьому

процесі.

Як відомо, особистістю не народжуються. Саме у відповідних

соціальних умовах відбувається процес соціалізації особистості, пе0

редача досвіду, формування духовності.

Недарма відомий французький соціолог Е. Дюркгейм стверджу0

вав, що індивід як соціальна істота — продукт соціального впливу,

і всі види соціальних впливів суспільства на людину цілком психо0

логічні, вони складаються виключно із уявлень і об’єктивних по0

чуттів [6, с. 94–95].

Отже, людина у процесі соціалізації не тільки збагачується дос0

відом, але й отримує можливість стати особистістю, впливати на

інших людей.

Проведені експерименти на базі гімназії № 153 ім. О. С. Пушкіна

у м. Києві серед учнів 9–100х класів дають змогу визначити психо0

логічні механізми впливу на формування духовних і ціннісних

орієнтацій.

Першим зазначимо соціальний. Саме на уроках гуманітарного

соціального циклу впроваджуються категорії суспільно0ціннісного

спрямування (добро, патріотичність, чесність, сміливість), що

здатні через механізм усвідомлення закарбуватися у пам’яті, фор0

муючи потрібне соціальне мислення, потрібний зміст і характер

відносин, способи поведінки, санкції освіти [8, с. 98–106].

Важливим є педагогічний механізм, що ґрунтується на взаємодії

вихователя та вихованця, використовуючи такі міжособистісні меха0

нізми, як поступовість, послідовність і систематичність у вихованні,
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і такі риси викладача, як державницька свідомість, що базується на

втіленні державних ідей, історичних традицій українського народу

в боротьбі за свободу і незалежність; професійна майстерність,

гуманістична спрямованість, демократизм, особистість педагога

[8, с. 98–106].

Завдяки психологічному механізму створюються досконалі ре0

альні умови впровадження системи взаємопов’язаних послідовних

компонентів: знання — розуміння — переживання — регулятивний

механізм — поведінка — діяльність — спрямованість — світогляд,

що допоможуть сформувати саморегулятивну, мотиваційну осо0

бистість, здатну сприймати і використовувати важливі суспільні ду0

ховні та ціннісні орієнтири [12, с. 98–106].

Чинниками ефективності виховної роботи, що впливають на

формування особистості учня у гімназичному закладі повинні стати:

– проведення тематичних екскурсій з урахуванням потреб,

зацікавленості школярів у вивченні побуту, ентографії, історії міста,

країни;

– запровадження культурно0оздоровчих заходів із залученням

і використанням у заходах всіх учнів класу;

– створення груп інтересу з неформального спілкування;

– постійне залучування до виховного процесу батьків, підтри0

мування з ними постійного зв’язку;

– коригування особистості через залучення дітей у позашкільні

гуртки секцій (з урахуванням можливостей).

Усі ці виховні заходи повинні впроваджуватися систематично,

цілеспрямовано, постійно опираючись на традиції української

ментальності, соціальні цінності, даючи можливість дитині само0

виховуватися, вдосконалюватися.

З огляду на викладене, зробимо висновок, що у процесі взає0

модії навчання і виховання в системі середньої освіти доцільно вра0

ховувати психологічні особливості формування духовних і цінніс0

них орієнтацій, реалізація яких забезпечує значущі актуальні

потреби держави, нації, особистості. Для означеного процесу харак0

терні соціальний, педагогічний, психологічний механізми станов0

лення та розвитку особистості, реалізація яких дозволяє запобігти

не тільки духовному зубожінню і національному нівелюванню,

але й стати засобами запобігання захворюванням психологічного

розладу.
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Перспективу подальшого дослідження означеного формування

треба, на наш погляд, пов’язувати з доскональним вивченням внут0

рішніх механізмів становлення та розвитку особистості загалом

і психологічних чинників цього формування у процесі взаємодії

навчання і виховання безпосередньо.

Література

1. Бех І. Д. Духовні цінності в розвитку особистості // Педагогіка

і психологія.— 1997.— № 4 (14).— С. 124–129.

2. Битинас Б. Процесс воспитания. Приобщение к ценностям.—

Вильнюс, 1995.— 72 с.

3. Блаватская Т. В. Из истории греческой интеллигенции Эллинисти0

ческого времени.— М.: Наука, 1983.— 326 с.

4. Гончаренко С. Український психологічний словник.— К.: Либідь,

1997.— 376 с.

5. Законодавчі акти України з питань освіти станом на 01.04.04 р.

Офіційне видання / Голова ред. кол. С. М. Ніколаєнко.— К.: Парламентсь0

ке видавництво, 2004 р.

6. Ильин И. А. О национальном воспитании // Путь к очевидности.—

М.: Паломник, 1993.— 340 с.

7. Клоссовский А. Материалы к вопросу о постановке университетско0

го дела в Росии.— Одесса, 1903.— 20 с.

8. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія: Курс лекцій.—

К.: Центр навч. літ0ри, 2005.— 126 с.

9. Максименко С. Д. Загальна психологія.— К.: ЦНЛ, 2004.— 272 с.

10. Оппенхейм А. Л. Древняя Месопотамия.— 20е изд. доп. и испр. /

Пер. с англ. М. Н. Ботвинника; Послесловие М. А. Дандамаева.— М.: На0

ука, 1990.— 319 с.

11. Помиткін Е. О. Психологія духовного розвитку особистості: Моно0

графія.— К.: Наш час, 2005.— 280 с.

12. Помиткін Е. О. Розвиток особистості учня і вчителя: гуманізація уп0

равління в школі: Метод. рекомедації.— К.: ІПППО АПН України, 1999.—

40 с.

13. Психологический словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Яро0

шевського.— 20е изд., испр. и доп.— М.: Политиздат, 1997.— 494 с.

14. Психологія особистості: Словник0довідник / За ред. П. П. Горнос0

тая, Т. М. Титаренко.— К.: Рута, 2001.— 320 с.

15. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості: Навч. посіб.—

К.: ІЗМН, 1996.— 236 с.

16. Современная западная социология: Словарь.— М.: ИПЛ, 1990.—

432 с.

аспекти розвитку Розділ IІI
з особливими потребами



17. Хрестоматия по истории Древнего мира: Пособ. для учителей /

Сост. Е. А. Черкасова.— М.: Просвещение.— Ч. 2: Древний Восток, 1991.—

336 с.

18. Юзвак Ж. М. Духовність: психологічні аспекти // Українська психо0

логія: сучасний потенціал.— Донецьк; К., 1996.— Т. 3.— С. 376–378.

Ключові слова: психологічні механізми, формування, духовність,

ціннісні орієнтації, гімназисти, навчально0виховна робота.

Key words: psychological mechanisms, forming, spirituality, valued orienta0

tions, high school students, educational and educate work.

УДК 159.922.29 В. В. Назаревич,
кандидат психологічних наук, доцент

ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ ДІТЕЙ
ІЗ МІНІМАЛЬНОЮ МОЗКОВОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ

Рассматриваются особенности социально�психологических потреб�
ностей детей с психофизиологическими особенностями. Проводится
анализ социальных потребностей детей с минимальной мозговой дис�
функцией до и после психологической коррекции.

In the author scrutinize pecuniary socials needs of children pre�school
ages. Analyses characteristics social affects children with delay in mental
progress in establishment boarding type.

На інноваційному етапі спеціальної педагогіки та корекційної

психології важливою умовою ефективної соціалізації дітей із пси0

хофізіологічними особливостями є гармонійне становлення потреб

і мотивів особистості як джерела активності. Врахування всіх

епікризних періодів онтогенезу мотиваційної сфери на шляху пов0

ноцінного становлення системи цінностей є важливим завданням

психологічної науки.

Процеси соціалізації дитини, що прямо пропорційно залежать

від соціальних потреб дитини, активно розглядаються науковцями.

Так, соціальною ситуацією розвитку займався Л. С. Виготський,

впливами соціального середовища та проблемами ідентичності —

Г. М. Андрєєва, розвитком особистості в контексті соціальних
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ситуацій — Є. Ю. Коржова, психологічними аспектами середовища —

Ю. Г. Абрамова, основні лінії розвитку соціальних здібностей у процесі

онтогенезу розкривала С. Кравчук, позитивні і негативні емоційні

прояви у процесі соціалізації — Т. Рябовіл. Наукові здобутки названих

авторів значно розширили коло теоретичних і методологічних

уявлень про соціальні аспекти психологічного становлення особис0

тості. Але, попри цей значний внесок, потреби дітей із затримкою

психічного розвитку та негативним соціальним анамнезом життя

залишилися поза увагою. 

Мета дослідження — вивчення рівня проявів соціальних потреб

дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку в умовах

інтернатного середовища. 

Головні завдання дослідження були такими: проаналізувати зміни

соціальних потреб дітей, які обтяжені негативним біосоціальним

анамнезом; визначити основні характеристики предметного змісту

соціальних потреб дітей дошкільного віку та зміни, які сталися

після корекції. 

За аналізу потреб дитини дошкільного віку з мінімальною моз0

ковою дисфункцією важливими після базових потреб постають по0

треби в увазі дорослого, тісному емоційному спілкуванні зі значущим

дорослим. У класифікації, запропонованій Ш. Н. Чхартишвілі,

головним є принцип визначення «фокусу» виникнення, функці0

ювання та задоволення потреби. Залежно від підструктури цілісної

особистості (біологічної, психологічної чи соціальної) потреби вини0

кають, функціонують і задовольняються, виокремлюють класи біоген0

них, психогенних і соціогенних потреб. Усередині кожного з цих

класів виокремлення конкретних різновидів потреб відбувається

з урахуванням специфіки внутрішньої структурованості кожної із

зазначених підструктур. Взаємозв’язки потреб показані на рис. 8.

Класифікація предметного змісту потреб хоч і береться до уваги,

однак вона не виступає як основа структурування. При цьому спо0

собі спрямованості кожної потреби (біогенна, психогенна, соціо0

генна) можна поставити такі питання: на що вона спрямована — на

зовнішній об’єкт чи на внутрішній стан; на результат активності чи

на активність, де міститься джерело задоволення потреб і як воно

впливає на поведінку та психічний стан дитини. На рис. 1 показані

взаємозв’язки між соціальними, психологічними та біологічними

потребами. Мета поведінки полягає в оволодінні зовнішнім предметом
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або підкріпленні внутрішніх (психологічних) потреб. В експери0

ментальній програмі, спрямованій на подолання негативних по0

ведінкових проявів, було виявлену пряму залежність фізичних

станів — таких, як сон, апетит, фізичне здоров’я від задоволення

соціогенної потреби в емоційному спілкуванні в дітей віком від трьох

до п’яти років із затримкою психічного розвитку та порушеннями

ЦНС. Важливим компонентом психологічної сутності дитини є моти0

ви і потреби, які впливають на її соціалізацію. Так, у дошкільному

віці відбувається формування мотиваційної сфери дитини. Новоутво0

ренням розвитку цього періоду особистості дошкільника є співпо0

рядкування мотивів.

Рис. 8. Потреби дітей дошкільного віку

Дитині для активізації мотиваційної сфери потрібно зробити

вибір між двома (або більше) можливими рішеннями, відбувається

боротьба мотивів, яка закінчується перемогою одного з них. Коли

дитина внаслідок психічного недорозвитку не спроможна зробити

вибір, це призводить до негативних або неадекватних соціальних

проявів в її поведінці. При вивченні дітей інтернатних закладів бу0

ли визначені їхні характерні соціальні потреби і показані в експери0

ментальній групі вихователям, а в контрольній групі батькам і ви0

хователям. Для вивчення потреб дитини була розроблена анкета
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соціальних потреб (наведені далі), яка визначає значущі соціальні

мотиви діяльності дитини, характерні для цього віку.

А. Потреба у спілкуванні (спілкування) 
1. Дитина спілкується з однолітками.

2. Дитина виявляє інтерес до спілкування з друзями та това0

ришами.

3. Дитина проводить дозвілля, спілкуючись сама з собою.*

4. Дитина воліє спілкуватися з однолітками.

5. Дитина часто ставить запитання до дорослих.

6. Дитина уважно слухає оповідання та розповіді.

7. Будує спрощені логічні зв’язки.

8. Дитина в розмові підбирає варіанти відповідей, запитань.

9. Дитина розповідає вигадані історії.*

10. Дитина просить, щоб її слухали.

В. Потреба в увазі дорослого (увага) 
1. Дитина потребує, щоб давали позитивну оцінку її діяльності.

2. Дитина потребує уваги батьків.

3. Дитина потребує уваги дорослих знайомих і незнайомих.

4. Дитина потребує уваги однолітків.

5. Дитина потребує уваги з боку братів і сестер.

6. Дитина потребує оцінки зовнішніх факторів.

7. Дитина хоче, щоб її визнали кращою.

8. Дитина потребує оцінки своїх надбань.

9. У дитини є потреба конкуренції з іншими дітьми.

10. Дитина потребує уваги до себе підвищеною активністю.

С. Розвивально>пізнавальні потреби
1. Дитина грається в різні розвивальні ігри.

2. Дитина поступово ускладнює свою діяльність.

3. Дитина самостійно виконує завдання, які собі ставить.

4. Намагається подолати труднощі при виконанні завдання.

5. Дитина ставить багато запитань.

6. Дитина тривалий час може гратися чи виконувати завдання.

7. Дитина зосереджується, коли отримує нову інформацію.

8. Активно й творчо грається.

9. Дитина використовує в повсякденній діяльності, побутові вмін0

ня та навички.

10. Дитина об’єктивно оцінює завдання, що може виконати, що ні.
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D. Емоційні потреби
1. Дитина постійно проситься на руки.

2. Дитина переважно сама просить її попестити.

3. Дитина дуже любить цілуватись і обніматися.

4. Дитина спить з батьками чи одним із батьків.

5. Дитина просить, щоб її тримали за руку.

6. Дитина боїться залишатися одною.*

7. Коли дитина плаче, вона потребує, щоб її заспокоїли.

8. Дитина використовує будь0яку можливість для тілесного

контакту.

9. Дитина при засинанні себе загойдує.*

10. Дитина постійно ховається за дорослими.*

В опитувальнику позначені «зірочкою» показники, на які пси0

холог повинен звернути увагу та провести додаткове дослідження.

Дані, які додатково визначені, можуть бути показниками патопси0

хологічних порушень. Наприклад, позначені показники з блоку

проявів А — такі як «дитина проводить дозвілля, спілкуючись сама

із собою», є одним із показників аутичної поведінки. Показники

з блоку проявів D позначені зірочкою, вказують на можливі фобії.

Так, про наявність зміни соціальних потреб можна говорити у разі,

коли А — 2, В — 1, С — 1, D — 3.

Перший блок соціальних потреб (потреба у спілкуванні в со0

ціально0дезадаптованих дітей) недорозвинений або має певні пору0

шення у процесі комунікації. Комунікативні функції дитини є першим

бар’єром для формування та використання соціальних зв’язків.

1. Розвинена слабо — а. 

2. Середній рівень розвитку потреб — б. 

3. Виражена потреба — в.

У дітей експериментальної групи домінують: потреба в увазі дорос0

лого, неопосередковано0емоційні потреби та при порівнянні з конт0

рольною групою були визначені результати, що зображені на рис. 9.

Головною потребою в дітей експериментальної групи була по0

треба в увазі дорослого. Дітям з інтернатних закладів властива ця

потреба як в позитивній (вони постійно просяться на руки, обніма0

ють дорослих, навіть незнайомих, потребують пестощів), так і в не0

гативній (ховаються від дорослих, намагаються їх вдарити) формах.

Для більшості дітей дошкільного віку з інтернатних закладів ха0

рактерною є деструктивна форма поведінки, у них розвивається

психічна деривація, яка є психічним станом, що виникає внаслідок
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життєвих ситуацій, де суб’єкт не має можливості задовольнити де0

які психічні потреби протягом тривалого часу. 

Корекційні заняття є певною мірою методом подолання емоцій0

ної депрівації. Ступінь розвитку потреби в спілкуванні та в увазі

з боку дорослого дуже не змінюється, тому що хронічний дефіцит

зазначених потреб є головною проблемою дітей всіх інтернатних

закладів. За допомогою тільки корекційних програм повністю вирі0

шити цю проблему неможливо, оскільки вона є соціальною.

Рис. 9. Соціальні потреби дітей

Основним результатом, отриманим після закінчення експери0

ментальної програми, є значні зміни в пізнавально0розвивальних

потребах. Так, середній рівень в експериментальній групі становив

35,3%, високий — 47,0%, а низький — 17,6%. Розвиток цієї потре0

би допомагає подолати такі негативні прояви, як інтелектуальна

пасивність, відсутність пізнавального інтересу та небажання ово0

лодівати новими вміннями та навичками, що особливо важливо

для дітей із затримкою психічного розвитку.
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Емоційна потреба значно не змінилася через те, що вона харак0

терна для всіх дошкільників і виявляється здебільшого у поведінці.

Спостерігається навіть найвищий рівень розвитку цієї потреби в дітей,

які виховуються в родинах, тому що вона постійно стимулюється

й активізується. У табл. 17 на схемі аналізу потреб визначається харак0

тер змін упродовж корекційної роботи.

Таблиця 17 

Аналіз рівня соціальних потреб у дітей експериментальної групи

Підбиваючи підсумок, можна проаналізувати зміни, що відбу0

лись у поведінці дитини. У першій категорії дітей з вираженими

проблемами у спілкуванні, які виявляли бажання мати комуніка0

тивні контакти з дорослими, підвищився рівень такої потреби.

У другій категорії дітей, до якої належить більшість, значно підви0

щився рівень пізнавально0розвивальної потреби, що є дуже важли0

вим досягненням для дітей із затримкою психічного розвитку,

оскільки діти цієї категорії «зациклюються» на емоційних потребах,

що поступово призводить до різкого зниження пізнавально0розви0

вальних потреб, які є дуже вагомими для нормального емоційного

й інтелектуального розвитку дитини.

Наслідком розвитку пізнавально0розвивальної потреби є підви0

щення цілеспрямованої й мотивованої діяльності дитини. У дош0

кільному віці гра стає провідною діяльністю дитини, вона викликає
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Рівень потреби до проведення

корекційної програми 

Рівень потреби після проведення

корекційної програми

Потреба у спілкуванні Потреба у спілкуванні

5 38,2 55,8 2,9 35,3 38,8

Потреба в увазі дорослого Потреба в увазі дорослого

2,9 11,8 85,3 17,6 35,3 47,1

Пізнавально0розвивальна потреба Пізнавально0розвивальна потреба

51,8 32,4 5,8 17,6 35,3 47,1

Емоційна потреба Емоційна потреба

0 8,8 91,2 5,9 14,7 79,4
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якісні зміни в її психіці. Дитина, граючись, маніпулює з предметами

або виконує ту чи іншу дію, запропоновану дорослим. Діяльність

дитини має два види взаємовідносин — умовно0ігрові та реальні.

Умовно0ігрові взаємовідносини відображають відносини за сюже0

том і роллю. Реальні взаємовідносини виникають під час спілку0

вання та характеризуються такими якостями, як ініціативність,

здатність координувати свої дії та дії групи.

Ігрова діяльність дитини поступово ускладнюється й урізно0

манітнюється, що спонукає формувати рефлексії мислення. Реф0

лексія, як здатність дитини аналізувати свої особисті дії, мотиви,

вчинки та відносини із загальнолюдськими цінностями, починає

свій розвиток саме на ранніх етапах онтогенезу. Порівнюючи дітей

дошкільного віку із ЗПР із добре адаптованими дітьми без порушень

психічного розвитку, можна зробити висновок, що діти, які розви0

ваються в межах вікової норми та не мають проблем в адаптації, із

задоволенням вступають у контакт, вони говіркі, обговорюють свої

хвилювання спонтанно, прямо й відкрито. Вони розповідають про

своїх друзів, вихователів, родину, про те, що відбувається в їхньому

житті, про свої бажання й установки. На відміну від них соціально

дезадаптована дитина має значні психологічні проблеми, пов’язані

з соціальною взаємодією в середовищі, завжди займає позиції оборони,

готова до нападу, що характеризується підвищеним її агресивним

рівнем. Поведінка оборони виступає як зниження психо0пізна0

вальних потреб, що створює перепони до спілкування, й інтелекту0

ального розвитку.

У процесі спостереження за мотиваційними конструктами, що

показані на рис. 10, визначилось, що здорова дитина, входячи у кім0

нату психолога, починає вивчати, що можна робити, а що не можна,

грається, активно й ініціативно спілкується з психологом. Вона

швидко захоплюється грою, вигадує сюжети, ускладнює й удоско0

налює їх, використовує багато підручних матеріалів. На початку

проведення психологічної роботи поведінка дитини стереотипна,

але коли відбувається процес усвідомлення, то дитина може робити

все, що захоче, вона припиняє використовувати стандартні моделі

і створює власні унікальні, оригінальні конструкції.
Соціальна адаптована дитина яскраво і безпосередньо висловлює

свої негативні почуття й установки. Тема гри — пряме вираження її
почуттів, які вона продовжує виявляти доти, поки не відбудуться
зміни в її психоемоційному стані. За результатами дослідження
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було встановлено, що діти, яких вчителі та шкільні психологи вва0
жають особистісно і соціально адаптованими, мають багато нега0
тивних установок. 

Рис. 10. Мотиваційні конструкти дітей
із мінімальною мозковою дисфункцією 

Так, ігрові дії, що характеризуються регресивністю, свідчать про

незрілість щодо побутових навичок (приймання їжі, відвідування

туалету, мовного вислову негайних потреб), а також інших аспектів

розвитку; дифузна тривога виявляється через нереальні страхи; ве0

лике прагнення до порядку виражається через нав’язливу потребу

тримати при собі всі свої речі, розкладати їх по рядах і купкам; аг0

ресія щодо людей, зокрема до учителів і батьків; ворожість до братів

і сестер, а також при спілкуванні з психологом. Така педантична

ознака, як прагнення до чистоти, призводить до того, що дитина

намагається ні в якому разі не забруднити іграшки, уникає працю0

вати з матеріалами, якими можна забруднитися (крейда, глина).
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У дослідженні, про яке йде мова, нав’язливе прагнення до чистоти

рідко спостерігається під час гри в добре адаптованих дітей. Нега0

тивні установки здорових дітей при вираженні своїх потреб, як пра0

вило, не відрізняються надмірним проявом, радше їх можна оха0

рактеризувати як слабі або помірні. У ситуації ігрової терапії, коли

такі діти отримують можливість виразити свої негативні почуття

стосовно членів своєї сім’ї та інших значущих людей, модифікуєть0

ся стан комфорту і нерідко вони стають більш сприйнятливими до

позитивної сторони відносин.

Для дитини з розвиненими механізмами адаптації не є характер0

ною підвищена тривожність чи уразливість, вона не хитрує і не

схильна до садизму. Дитина спокійно і задоволено може гратися на0

одинці, здійснювати задумане і виражати свої почуття, не потребу0

ючи підтримки чи допомоги психолога. Вона може спілкуватись

і гратися з психологом, але це спілкування не буде викликано по0

требою залежності або тяжінням до суперництва. Така дитина здат0

на до того, аби брати участь в якійсь справі з психологом нарівні;

якщо вона не згодна або сумнівається в якомусь твердженні чи дії

психолога, то прямо заявляє про це. Не можна стверджувати, що

дитина серйозна і цілком поглинута своїми переживаннях, хоча час

від часу вона може бути повністю включена в гру і не відволікатися

від неї ні на хвилину. Вона усвідомлює свої почуття і, як правило,

чітко розуміє, до чого прагне і що хоче.

Найважливішим аспектом досвіду ігрової терапії для нормально

адаптованої дитини — це інтенсивні, насичені переживаннями сто0

сунки з психологом. У повсякденному житті дитині рідко вдається

побути наодинці з дорослим. Крім того, вона рідко вступає в такі

стосунки, де стає центром уваги, де вона може виражати свої почут0

тя і бути зрозумілою як особистість, де дорослий цілком зайнятий

нею, спостерігає, слухає її, де вся поведінка дорослого свідчить про

прийняття дитини та повагу до неї.

Ігрова терапія — це форма профілактичної психогігієни для здо0

рових дітей. Для них це спосіб рости і розвиватися через самосприй0

няття та повагу до своєї особистості, спосіб пізнання особистісних

установок і почуттів, а також тимчасових проблем і конфліктів, які

не так просто виразити вдома або в школі. Нерідко тривожні почут0

тя і проблеми переживання можуть бути усунені за три або чотири

індивідуальних ігрових заняття, але в нашому разі діти постійно
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перебувають у стресовому середовищі внаслідок чого тривалість ко0

рекції стає більш пролонгованою. 

Викладені спостереження сприяли розвитку специфічної ко0

рекційної програми для соціально дезадаптованих дітей із затрим0

кою психічного розвитку. Корекційна програма, яка базувалася на

особливостях розвитку комунікативних явищ і стимуляції основ0

них видів діяльності, корекції та гармонізації соціальних потреб

дитини, дала позитивні результати у процесі соціалізації дітей.

Основні завдання й умови використання корекційної програми

соціальної дезадаптації дітей дошкільного віку із затримкою

психічного розвитку спрямовані на подолання негативних психо0

патологічних проявів та підсилення й урізноманітнення соціальних

взаємодій. 
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Н. І. Погорільська

ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ
СПІВЗАЛЕЖНОСТІ У МАТЕРІВ ДІТЕЙ

З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

В статье рассмотрена проблема изучения особенностей адапта�
ции женщин, которые воспитывают детей�инвалидов. Эмпирически
подтверждается позиция, согласно которой для матерей детей�инва�
лидов характерен такой стиль, как созависимость. Проанализированы
современные представления о созависимости (эмоциональная зависимость).
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The article is devoted to the problem of adaptation of women with handi�
capped children. The attention is paid to codependence as the special adap�
tation style. The theoretical analysis of codependence is presented here. 

Виходячи з досвіду роботи з абітурієнтами та студентами із пси0

хофізичними порушеннями, нами встановлено, що в деяких випад0

ках має місце низька ефективність психологічної допомоги. По0

дальше дослідження показало, що причиною цього часто буває

незмінне середовище сім’ї, в яке повертається дитина. Тому

обов’язковим етапом практичної діяльності психолога, вважаємо,

є робота з матерями (оскільки понад 56% відсотків таких сімей не0

повні). Проте, на жаль, і це треба констатувати як факт, спеціалісти

дуже мало звертають увагу на проблеми матерів цих дітей. У літера0

турі, присвяченій цим питанням, переважно увага зосереджена на

етапах переживання матір’ю факту народження дитини0інваліда

(О. А. Романова, 1983; Є. М. Маросанова, 1990; В. В. Ткачова, 1999) 

і майже відсутні будь0які матеріали, що стосуються психологічних

особливостей, які виникають як результат пристосування до

хронічного дистресу в цих жінок. Випадки з психотерапевтичної

практики (аналіз теоретичних джерел [2; 4] та власні спостережен0

ня) підштовхнули до вивчення співзалежності як захисного стилю

поведінки у матерів дітей0інвалідів.

Сім’я з нетерпінням чекає появи дитини. Щойно майбутні

батьки отримують цю звістку, вони одразу ж поринають у процес

очікування. Вимальовується зовнішність дитини, добирається ім’я

і навіть дитсадок і школа, які дитина зможе відвідувати. Звістка про

проблеми зі здоров’ям дитини, діагноз інваліда переносить життя

родини в іншу площину.

Усі рідні, близькі, друзі потрапляють у своєрідний вакуум: оці0

пеніння, ізоляція, прірва пролягають між ними. Тобто втрачається

комунікація, емоційна підтримка батьків дитини, насамперед ма0

тері, яка, власне, і народила дитину. Вона свідомо чи несвідомо шукає

позбавлення вини за народження. Проте налякані, приголомшені

родичі, друзі і самі ще не знають, як реагувати на таку звістку, тому

і уникають про це розмов чи взагалі зустрічі з цією матір’ю.

Оскільки жінки надто великого значення надають зв’язкам з інши0

ми людьми (емпатія, довіра, підтримка), потрапляння в ситуацію

відсторонення від участі в таких відносинах може мати негативні

наслідки, призвести до емоційного відчуження жінки. 
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Як результат цього — депресія. І чим глибша ця депресія, тим більш

виражена потреба з кимсь поговорити. Виходом з такої ситуації для

матері стає шлях зміни тієї людини, яку вона може змінити — саму

себе: від депресивного стану до повного усамітнення і заглиблення

в себе, емоційної холодності щодо інших.

Водночас поряд із нею є її дитина0інвалід. Вона безпорадна,

потребує уваги та догляду. Відгородившись від інших, жінка почи0

нає жити життям своєї дитини, орієнтуючись лише на її бажання та

потреби. Проте спілкування так і залишається обмеженим, фруст0

рованим. Результат інтенсивної та тривалої фрустрації будь0якої

потреби може призвести до стану, що змушує суб’єкта вибудовувати

певний стиль поведінки як засобу позбавлення психічного диском0

форту. Дія чи об’єкт, який приносить уявний результат позбавлен0

ня, викликає психологічну залежність.

Адаптація до такого роду умов полягає у випрацюванні захисту

до дії травмуючих факторів. Отже, можна сказати, що в жінок, які

виховують дитину0інваліда, як результат пристосування до хроніч0

ного дистресу, розвивається психологічна співзалежність до своєї

дитини, її проблем. 

Метою нашого дослідження є розгляд психологічних чинників,

які забезпечують адаптацію жінок, які виховують дитину0інваліда.

Об’єктом дослідження є адаптивна поведінка жінок до ситуації хро0

нічного дистресу, предметом — співзалежність як адаптивний стиль.

Для досягнення поставленої мети застосовувалися методи тесту0

вання (методика «Дослідження соціально0психологічної адаптації»

Даймонда0Роджерса (СПА), методика «Аналіз сімейних відносин»

Е. Ейдеміллера, методика вивчення рівня самооцінки А. Будассі

і методика вивчення рівня співзалежності Уайнхолда); анкетування

для отримання додаткових і демографічних даних і методи статис0

тичної обробки (кореляційний аналіз Пірсона, критерій Мана0Уїтні

для порівняння двох незалежних виборок).

Вибірку становили 75 жінок, які супроводжували своїх дітей

(із різними порушеннями психофізичного розвитку) при вступі до

Університету «Україна». Контрольну вибірку становили жінки, які

виховують відносно здорових дітей.

Варто зауважити, що дослідники цієї проблематики описують

співзалежність як результат (стан) і як процес. Прихильники пер0

шого напряму зосереджують увагу переважно на детермінації ком0

понентів і симптомокомплексів стану; другого — причини і механізм

виникнення. Аналіз літератури показує, що наразі відсутня єдина
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концепція співзалежності, яка змогла б пояснити всі особливості

її проявів і, насамперед, відсутнє однозначне пояснення причин та

умов її розвитку. 

У сучасній літературі є два підходи до визначення феномену спів0

залежності. Згідно з першим [2, 5] співзалежність є набутою дистан0

ційною поведінкою, що виникає внаслідок незавершеного вирішення

одного чи більше завдань розвитку особистості в ранньому дитинстві.

Зокрема американські психологи (Барні, Сміт, Мілкман) зазначають,

що переважно це властиве тим, хто виріс у сім’ї, де є надмірний

контроль, суворі правила, а будь0який емоційний контакт, вільний

прояв почуттів забороняється, осуджується. Діти виростають з пере0

конанням, що любов і прихильність можна отримати лише одним

способом: потрібно задовольняти всі бажання оточуючих, попри

свої власні. Співзалежність виникає тоді, коли дві психологічно

залежні людини встановлюють взаємовідносини одна з одною.

Деякі дослідження, що виконані в контексті означеного підходу

(Smith [5], Russiyuanoff [6]), присвячені вивченню гендерних

розбіжностей у співзалежності. Так, Russiyanoff, вважає, що риси,

притаманні співзалежним, лежать в основі нормальної «жіночої»

поведінки і що саме завдяки цим рисам жінки встановлюють відно0

сини з чоловіком, дітьми, турбуються про них.

Виходячи з другого підходу, співзалежність — це хворобливий

стан в момент часу, що значною мірою є результатом адаптації до

сімейної проблеми, своєрідним захисним механізмом від хронічно0

го дистресу [4]. Спочатку це засіб захисту чи спосіб виживання лю0

дини в несприятливих для неї сімейних умовах, що поступово пе0

ретворюється на своєрідну закріплену реакцію на стрес. 

У руслі цього підходу також можна виокремити напрям, пред0

ставники якого розглядають співзалежність (емоційну залежність)

як вид дезадаптавної (адиктивної) поведінки (Н. А. Сирота, В. М. Ял0

тонський, 1994). 

Аналіз сучасних робіт, присвячених вивченню феномену співза0

лежності, дає можливість зробити такі висновки:

– формування психологічної залежності від будь0якого об’єкта

чи дії детерміновано його взаємодією з навколишнім середовищем;

– психологічна причинність залежності полягає в інтенсивному

і тривалому переживанні позитивних переживань від взаємодії

з об’єктом чи при повторі певних дій (зменшення негативних пере0

живань).
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Для емоційно залежних характерні такі психічні симптоми, як

контроль, тиск, нав’язливі стани та думки, низька самооцінка, не0

нависть до себе, почуття провини, гнів, нав’язлива допомога, зосе0

редження на інших, ігнорування своїх потреб, наявність проблем

у спілкуванні та в інтимному житті, замкнутість, апатія, депресив0

на поведінка, суїцидальні думки, психосоматичні порушення.

Аналіз емпіричних результатів застосування методики визначення

рівня співзалежності матерів дітей0інвалідів надає змогу стверджу0

вати про наявність високого рівня прояву — коливання значень у ме0

жах від 40 до 56 балів (високий показник). При цьому зазначають

пряму залежність між тривалістю захворювання дитини і показни0

ком прояву співзалежності.

Така диференціація показників прояву покладена в основу ви0

окремлення двох підгруп залежно від інтенсивності показники у дос0

ліджуваних — 59 осіб — високий, 17 — вище середнього (диском0

форт виявляється достатньо періодично). Відмінність двох підгруп

визначалася за допомогою критерію Манна0Уітні. Особливість

цього критерію полягає в тому, що він застосовується для невели0

ких вибірок саме з метою оцінки різниці рівня прояву якої0небудь

ознаки поміж двома вибірками.
Отже, суттєва різниця помітна у таких показниках: 

Жінки з вищим показником рівня прояву співзалежності харак0

теризуються значно вищим рівнем соціальної бажаності. Це можна

пояснити надмірним бажанням видаватись іншим соціально

успішними, завуальовувати свій дискомфорт. Такі показники,

ймовірно, є результатом надмірного прояву захисних механізмів. 

Таким самим чином можна пояснити і віднесення себе до інтер0

нальної особистості.

216

Розділ IIІ Психолого"педагогічні
і формування особистості людей 

Критерії

оцінки

Співза0

лежність
Щирість

Інтер0

нальність
З ВН РРЧ

Показник

Манна0Уітні
163,500 261,00 270,500 156,50 182,5 176,5

Рівень

значущості
0,000 0,025 0,040 0,006 0,024 0,020
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Показник «недостатність вимог0заборон до дитини» (згідно з ме0

тодикою Е. Ейдеміллера, В. Юстіцкіса) вказує на переважання

такого компонента у стилі виховання в жінок, рівень прояву спів0

залежності в яких значно нижчий. У такому разі підлітку «все дозво0

лено». Навіть якщо заборони й існують, він їх ігнорує. Мати не може

чи не хоче встановлювати певні межі поведінки дитини. Нерідко це

пояснюється так: «Моя дитина така бідна, стільки страждає, хай

хоч поживе у своє задоволення». 

Інший показник, що заслуговує нашої уваги, це ВН — виховна

невпевненість матері. Відбувається перерозподіл влади у сім’ї:

мати йде на поводу в дитини. Швидше за все, відбувається пере0

творення таким чином почуття вини за народження. Виховна нев0

певненість також більше притаманна для матерів групи з нижчим

показником.

І остання шкала — РРЧ, тобто розширення сфери батьківських

почуттів. Як стверджують автори методики, такі порушення вихо0

вання спричинені негараздами між батьками чи відсутністю батька

взагалі. Проявляється у присвоєнні дитині статусу несамостійності

і застосуванні всіх можливих способів для утримання її в позиції

«дитини». 

Відповідно наявність високого прояву співзалежності призво0

дить до порушень у чотирьох таких сферах:

– самооцінка — значне її зниження порівняно з контрольною

вибіркою;

– почуття та емоції — переважання емоційного дискомфорту (за

результатами методики СПА, очікування негативного ставлення до

себе, уявлення, що вони не здатні викликати в інших повагу, сим0

патію тощо;

– здатність піклуватися про себе (негативний зв’язок зі шкалою

самоприйняття (–0,329 при р < 0,05) та згідно з відповіддю на до0

даткові запитання анкет), поглинутість проблемами інших;

– міжособистісні відносини — будуються як суб’єкт0об’єктні,

насамперед з дитиною.

Співзалежність негативно позначається на адаптації матері

(–0,447, р < 0,05), збільшується показник надмірної турботи про

дитину, причому це найчастіше виявляється у формі домінуючої

«гіперпротекції («домінуюча мати») — дитина знаходиться в центрі

уваги батьків, які віддають їй багато сил і часу, проте водночас, поз0

бавляють її самостійності, ставлячи численні заборони й обмеження.
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Для матерів другої підгрупи (середній рівень прояву співзалеж0

ності) більш характерний стиль виховання типу «потураючої

гіперпротекції» («потураюча мати»). 

У зростанні рівня співзалежності в жінки, яка виховує дитину0

інваліда, можна побачити і деякий позитивний результат. Було ви0

явлено позитивний зв’язок із рівнем суб’єктивного контролю та

застосування стратегії подолання планування вирішення проблеми.

Відповідно досліджувані сприймають більшість важливих подій як

результат особистих дій, відчувають особисту відповідальність за

це, що зрештою спонукає активно організовувати дії, спрямовані

на зміну проблемної ситуації.

Висновок. Отже, у жінок, які виховують дитину0інваліда, як ре0

зультат пристосування до хронічного дистресу формується психо0

логічна співзалежність до своєї дитини, її проблем. Проте

відсутність знань призводить до деформації материнсько0дитячих

відносин. Лише в разі усвідомлення своєї проблеми жінка може на0

самперед допомогти собі і, по0друге, стати активним помічником

дитині, а не її контролером і диктатором. Отже, основні завдання

психолога в роботі з цією категорією жінок зводяться до допомоги

в усвідомленні наявності співзалежних стосунків з дитиною, шля0

хом ознайомлення з концепцією співзалежності, співвіднесення її

компонентів зі своїми особистісними проявами; підсилення й під0

тримки свідомої установки на розрив таких відносин через роз’яснен0

ня проблемних моментів, механізмів стану; формування адекватних

способів поведінки; підкреслення, що звільнення від залежності

рівнозначне відновленню своєї особистісної цілісності й автономії,

а також особистісної автономії дитини.

Література

1. Практическая психодиагностика: методики и тесты / Под ред. Д. Я. Рай0

городского.— Самара, 2000.

2. Уайнхолд Б. Освобождение от созависимости.— М., 2003.

3. Шорохова О. А. Жизненные ловушки зависимости и созависимос0

ти.— СПб., 2002.

4. Scott S. Mobilization: a natural resource of the family // Families with

handicapped members.— N0Y., 1982.

5. Smith D. Codependence: painful adult behaviors learned in childhood //

www.smith.scufresno.edu/codependence.html.

6. Thorkelson L. Emotional Dependency // www.sexualrecovery.coм.

218

Розділ IIІ Психолого"педагогічні
і формування особистості людей 



219

Ключові слова: матері дітей із психофізичними порушеннями, адаптив0

на поведінка, співзалежність, материнсько0дитячі відносини.

Key words: mother of handicapped child, adjustment behavior, codepen0

dence, mother0child relation.

С. Є. Солодчук,
молодший науковий співробітник

СІМЕЙНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК ВИД
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ СІМ’Ї

В статье проанализированы теоретические подходы в оказании
психологической помощи семье.

The article analyses theoretical approaches to family counselling.

Сучасна сім’я як соціальний інститут, з яким пов’язуються по0

дальші суспільні перетворення у країні, потребує уважного вивчен0

ня та постійного глибокого аналізу її основних проблем і потреб,

а звідси — і пошуку оптимальних шляхів їх вирішення. Вирішенню

цих завдань сприяє надання психологічної допомоги сім’ї, основ0

ними видами якої є сімейне консультування і психотерапія.

Сімейне психологічне консультування зародилось у 500х роках

ХХ ст. у США. У 800х роках ХХ ст. розпочинається становлення

консультування у вітчизняній психологічній науці. У наш час ця

галузь продовжує розвиватись. Сучасні вчені (Ю. Є. Альошина, О. Ф. Бонда0

ренко, А. Я. Варга, С. В. Васьківська, П. П. Горностай, З. Г. Кісарчук,

А. Ф. Копйов, Л. Г. Лисюк, Г. І. Онищенко та ін.) роблять значний

внесок у цей складний процес, досліджуючи його різні сторони.

Однак теоретичний аналіз наукової літератури з досліджуваної

проблематики показав, що багато аспектів консультативної допо0

моги залишаються малодослідженими.

Одним із суперечливих питань є співвідношення сімейного кон0

сультування і сімейної психотерапії. Розподіл цих двох сфер —

складне завдання. І консультування, і психотерапія використовують

одні й ті самі теоретичні знання і схожий набір технічних засобів.

І в першому, і в другому випадках допомога клієнту базована на
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взаємодії між консультантом (психотерапевтом) і клієнтом. Тому

деякими вченими сімейне консультування розглядається як один із

різновидів сімейної психотерапії (Р. Мей та ін.).

Тим часом більшість дослідників вказує на те, що сімейне кон0

сультування має свою специфіку і є підстави вважати його окремим

напрямом психологічної практики [1; 4; 9; 11]. У науковій літера0

турі подані такі визначення цих двох видів психологічної допомоги [9]:

«Сімейне консультування — короткотривалий процес, спрямова0

ний на допомогу і підтримку сім’ї у вирішенні актуальних, ясно

усвідомлюваних проблем, які нещодавно проявились».

«Сімейна психотерапія — довготривалий, більш глибокий, про0

цес, в якому, крім розгляду актуальної сімейної ситуації, як прави0

ло, має місце аналіз минулого сім’ї та сімейна реконструкція».

Отже, в обох випадках психологічної практики має місце психо0

терапевтичний процес, але вони відрізняються один від одного

складністю ситуації, в якій перебуває сім’я,  її проблемами та цілями

діяльності [9].

Специфіка консультування виявляється не лише у практичних

аспектах, які щойно викладені. Вже можна говорити про свою

теорію і методологію консультативної психології. Усі теоретичні

дослідження в цій галузі можна умовно розділити на дві групи:

1) дослідження, що покладені в основу традиційних психотерапевтич0

них шкіл і напрямів (психоаналіз, біхевіоризм, когнітивна психологія

тощо); 2) роботи, що можна узагальнити під загальною назвою

«дослідження з консультативної взаємодії», що вивчають такі спе0

цифічні консультативні проблеми, як пошуки моделі зв’язку

клієнт0консультант, вивчення впливу парадоксальних втручань на

клієнта, аналіз ефектів стилю і змісту методики інтерпретації кон0

сультанта, залежність процесу консультування від індивідуальних

змінних клієнта і консультанта та їх відповідності одне одному,

вплив факторів тривалості консультування тощо [4]. 

У теорії та практиці психологічної допомоги особистості й сім’ї

існують доволі різноманітні теоретико0методологічні школи: пси0

хоаналітична сімейна психотерапія, позитивна сімейна психоте0

рапія, біхевіоральний, гуманістичний, когнітивно0поведінковий

підходи тощо. Практичному психологу доводиться здійснювати

власний вибір форм і стратегій роботи з сім’єю, тому він повинен

вільно володіти як методологічною, так і світоглядною базою тих шкіл,

на які він орієнтується у своїй роботі. Останнім часом дослідники

220

Розділ IIІ Психолого"педагогічні
і формування особистості людей 



221

(Лисюк та ін.) вказують, що психологу0консультанту для успішної

роботи з кожною окремою сім’єю потрібно не тільки уявляти тео0

рію сім’ї, що покладена в основу теоретико0методологічної школи,

яку він обирає, а й усвідомлювати власну концепцію сім’ї та зро0

зуміти, які уявлення про сім’ю відповідають світоглядові клієнта

психологічної консультації [8]. 

Однак останнім часом практики віддають перевагу в роботі

з сім’єю таким підходам, як системний і структурний.

Основоположники системного підходу (М. Боуен, С. Мінухін,

В. Сатір, К. Вітакер та ін.) розглядають сім’ю як цілісну систему.

Члени сім’ї не можуть діяти незалежно один від одного, оскільки така

поведінка призводить до внутрішньосімейної дисфункційності.

Роль консультанта в цій системі сімейного консультування наб0

лижена до позиції тренера: він навчає членів сім’ї диференціювати0

ся у сімейному спілкуванні, осмислювати наявні способи взаємодії

в сім’ї та засвоювати більш продуктивні. При цьому психолог не

надає сім’ї готових рекомендацій, а разом із клієнтом здійснює

спільний пошук. Спільний пошук дає змогу членам сім’ї оволодіти

продуктивними способами виходу з проблемних ситуацій, розви0

ває в них почуття суб’єктності й упевненості у своїх силах.

Інший варіант роботи з сім’ю, що здобув широку популярність

у світі, — це структурна сімейна терапія С. Мінухіна.

В основі цього підходу покладено три аксіоми:

1) здійснюючи психологічну допомогу, потрібно брати до уваги

всю сім’ю; кожен із членів сім’ї розглядається як її підсистема;

2) терапія сім’ї змінює її структуру й призводить до зміни по0

ведінки кожного з членів сімейної системи;

3) працюючи з сім’єю, психолог приєднується до неї, як резуль0

тат, виникає терапевтична система, що робить можливими сімейні

зміни. 

Сім’я — це диференційоване ціле, підсистеми якого — окремі

члени сім’ї або кілька її членів. Кожна підсистема має специфічні

функції й висуває перед своїми членами певні вимоги. При цьому

для кожної підсистеми потрібним є певний ступінь свободи й авто0

номії. Тому важливого значення набуває проблема кордонів між

сімейними підсистемами. С. Мінухін виокремлює два типи пору0

шення кордонів: перший — їх нечіткість, розмитість; другий —

надмірна закритість. У першому випадку сім’я реагує на будь0які

зміни швидко й інтенсивно, у другому — переважає відчуження.
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Психологічна допомога у цьому разі спрямована на усвідомлен0

ня та подолання неадекватної близькості членів сім’ї, допомагає

кожному усвідомити й вибудувати (відмежуватися) «кордони» між

собою та іншими.

Роль психолога у системі С. Мінухіна розуміється так: йому

пропонується приєднатися до сім’ї, тимчасово ніби стати одним із

її членів. «Входження» психолога у сімейну систему викликає

«міні0кризу», що має важливе значення: жорсткі ригідні зв’язки

й стосунки послаблюються, і це дає сім’ї шанс змінити стан своїх

«кордонів», розширити їх, а отже, змінити свою структуру.

Не менш поширений ще один з варіантів системного підходу —

стратегічна сімейна терапія (Дж. Хейлі, К. Маданес, П. Вацлавік,

Л. Хоффман та ін.), де основна робота терапевта спрямована на

формування у членів сім’ї відповідальності одне за одного.

Використання системного підходу на практиці потребує знач0

них витрат часу, енергії, серйозної мотивації, до чого український

клієнт не завжди готовий. Досвід вітчизняних психологів показує,

що консультанту доцільніше здійснювати індивідуальне психо0

логічне консультування з сімейних проблем. При індивідуальному

підході сім’я розглядається як стрес0фактор, з яким клієнт повинен

справитися. Завдання психолога полягає у виявленні тих індивіду0

альних особливостей клієнта, які утруднюють його адаптацію в сім’ї,

провокують сімейні дисгармонії.

На думку багатьох авторів, сучасна психотерапія переживає пев0

ну методологічну кризу [4; 10; 11]. Створюються нові види психоте0

рапії (їх кількість уже вимірюється сотнями), пропонуються нові

методи, які суперечать, а часом і заперечують те, на чому базують0

ся інші підходи. Водночас в останні десятиліття починається актив0

ний об’єднавчий рух, що ставить за мету розроблення інтегративних

підходів, які поєднували б у собі всі позитивні досягнення різних

методологічних течій психотерапії. 

Виникнення численних форм і методів психотерапії, їх приб0

лизно однакова ефективність, усвідомлення того, що різні методи

мають багато спільного призвели до появи нових напрямів і шкіл,

які називають себе інтегративними. Більшість із них певним чином

поєднують базові положення системного підходу з положеннями

психодинамічного, біхевіриально0когнітивного чи екзистенційно0

гуманістичного підходів.
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Інтегративний підхід передбачає, на відміну від еклектичного

(переважно технічне поєднання психотерапевтичних методів),

концептуальний синтез різних психотерапевтичних методів. Інтег0

ративна психотерапія містить елементи еклектизму, оскільки також

об’єднує в собі різні методи з різноманітних джерел, але й має

відмінні риси: наявність теоретичної бази, синтез найсуттєвіших

рис теорії та практики, розробленість принципів застосування [11].

Психолог, який працює в межах інтегративного підходу, робить

акцент не стільки на власну теоретичну орієнтацію, скільки на

індивідуальні особливості клієнта та його потреби.

Інтегративний підхід у сімейній психотерапії й консультуванні

представлений моделью метаструктур (Д. Брейнлін, Р. Шварц,

Б. Маккун0Каррер), інтегративною проблемно0центрованою те0

рапією (У. Пінсоф), інтегративною моделлю (Д. Браун, Д. Крістен0

сен), моделлю наративних рішень (Д. Ерон, Т. Лундт), інтегрова0

ною подружньою терапією (Н. Якобсон, Э. Крістенсен), моделлю

внутрішніх сімейних систем (Р. Шварц), сімейним системним

когнітивно0поведінковим психотерапевтичним підходом (Е. Г. Ей0

деміллєр, В. Юстицькіс), інтегративною моделлю системної сімей0

ної психотерапевтичної діагностики (А. В. Черніков) тощо.

Процес консультаційної взаємодії визначається теоретичною

орієнтацією психолога0консультанта. На різних етапах процесу

в різних пропорціях можуть поєднуватися різноманітні способи

організації процесу сімейного консультування. Це спілкування

з усією сім’єю, індивідуальне консультування одного з її членів,

робота з подружжям, робота з нуклеарною сім’єю, тобто з сім’єю у вузь0

кому розумінні цього слова (батько — мати — діти), робота з розшире0

ною сім’єю (включає тих близьких, які справляють вплив на сімейні

стосунки (дідусі, бабусі, тітки, дядьки та ін.); робота з екосистемою

чи соціальною мережею [10]. Робота з сім’єю зазвичай розпочи0

нається з діагностики, у процесі якої психолог вирішує питання про

характер психологічного впливу, тобто на що мають бути спрямовані

зусилля: на стосунки в родині чи на особистість і поведінку члена сім’ї. 

Індивідуальна робота з одним із подружжя. У цьому разі розвива0

ються класичні взаємини «консультант – клієнт», однак присутній

контекст сімейних стосунків (у пам’яті та образах клієнта тощо).

Робота з подружжям. У цьому разі чоловік і дружина приходять

на консультацію разом, їхня поведінка робить наочними звичні

моделі взаємодії одне з одним. Консультант може безпосередньо
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підвести їх до усвідомлення конфліктних, непродуктивних форм

взаємодії, а потім відшукати нові, більш продуктивні.

Робота с нуклеарною сім’єю, тобто з сім’єю у вузькому розумінні

цього слова (батько, мати, діти). Переваги цього процесу полягають

у тому, що сім’я приходить на консультацію у повному складі, а під

час нетривалої терапевтичної зустрічі буде у звичних для себе фор0

мах продовжувати те ж саме життя, яким живе вдома, а тому для

сімейного діагнозу не потрібно спеціальних засобів.

Робота з нуклеарною сім’єю особливо важлива тоді, коли в сім’ї

спостерігається симптом психологічного неблагополуччя дитини.

Під кутом зору системної сімейної психотерапії порушення у по0

ведінці дитини сприймаються як повідомлення про кризові проце0

си, які є в сім’ї.

Робота з розширеною сім’єю, до якої входять не лише мати, бать0

ко й діти, але й інші близькі люди (бабусі, дідусі, дядьки, тітки та

інші члени сім’ї), що мають вплив на її життя і систему стосунків).

Робота з екосистемою. У процесі консультування враховують як

проміжні змінні зовнішні контакти та соціальні інститути.

Який би варіант взаємодії психолог не обрав для консультування

сім’ї, сімейне консультування повинно відповідати принципу гуман0

ного ставлення до кожного члена сім’ї та сім’ї загалом. Консультант

повинен приймати сім’ю та її позиції і давати клієнтам відчути це. Отже:

1. Консультант повинен поважати автономність сімейної діади,

що звернулася за допомогою, її права на вільний вибір свого шляху

розвитку (якщо, звичайно, її спосіб не загрожує життю та здоров’ю

дитини). Консультування ефективне лише тоді, коли воно сприяє

підтримці, збереженню та позитивному розвитку сім’ї як цілісності.

2. Консультант здійснює індивідуальний підхід до сім’ї до кож0

ного з її членів, спираючись при цьому на ресурси розвитку, які

реально є в сім’ї. Консультування повинно здійснюватись у логіці

позитивних можливостей розвитку сім’ї, а не штучно нав’язувати

подружжю цілі та завдання ззовні.

3. Здійснюючи консультування сімейної пари, психолог пови0

нен дотримуватися принципу реалістичності: не намагатися «пере0

робити сім’ю чи когось із її членів», «забезпечити життєве благопо0

луччя чи працевлаштування». Він може лише підтримати сім’ю

у кризовий період, створити умови для виявлення внутрішніх ре0

сурсів, що дають можливість набути гнучкості у стосунках як між

членами сім’ї, так і в стосунках сім’ї з «великим світом».
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4. Уміння слухати і чути кожну зі сторін — допомагає налагоди0

ти контакт, а отже, дає шанс на успішне консультування.

5. Консультуючи сім’ю, потрібно чітко структурувати процес

прийому [1; 10].

Як засвідчив огляд наукової літератури, сімейне консультування

є відносно новою галуззю психологічної практики. Зазвичай воно

розглядається як короткотривалий процес, спрямований на допо0

могу і підтримку сім’ї у вирішенні усвідомлюваних проблем. Від

сімейної психотерапії сімейне консультування відрізняється рівнем

складності проблем і цілями діяльності. Як теоретична база, вико0

ристовуються різноманітні зарубіжні концепції психологічної до0

помоги, які можна умовно об’єднати в індивідуальний, системний,

інтегративний підходи. Звертається увага на потребу урахування

світогляду консультанта і клієнта. 

Варто зазначити, що основним засобом психологічного консуль0

тування є не та чи інша психотехніка, а особлива форма взаємо0

відносин у системі «психолог – клієнт». Який би варіант взаємодії

психолог не обрав для консультування сім’ї, що звернулася за допо0

могою, важливо, щоб він спирався на позитивні ресурси її членів,

намагався підтримати й розвинути кращі їхні почуття та здібності.
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УДК 159.923.31(048) О. І. Купрєєва,
кандидат психологічних наук, доцент 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
В СИСТЕМІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ

СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Статья посвящена проблеме психолого�педагогического сопровож�
дения студентов с инвалидностью. Раскрыты особенности психологи�
ческой помощи, цели, задачи и принципы ее построения в системе пси�
хологического сопровождения студентов с инвалидностью.

This article about a problem of psychology�pedagogical accommodation
of disabled students. The article observes of psychological assistance, its

226

Розділ IIІ Психолого"педагогічні
і формування особистості людей 



227

goals, objects, and principles in the system psychology�pedagogical accom�
modation of disabled students. 

Подолання психологічних порушень, адаптація і реабілітація

студентів з інвалідністю, а також процес інтегрованого навчання

потребують професійного психолого0педагогічного супроводу,

який передбачає забезпечення успішного особистісного розвитку

студентів, особливо студентів з функціональними обмеженнями.

Результати проведеного нами психодіагностичного дослідження

студентів з функціональними обмеженнями різних нозологій [1]

вказують на необхідність надання їм професійної психологічної до0

помоги в системі психолого0психологічного супроводу. Супрово0

джувати — означає йти (рухатися) поруч, разом з ким0небудь як суп0

роводжуючий [2]. Звідси психологічний супровід студентів

з інвалідністю — це рух разом, поруч із особистістю, яка розви0

вається, змінюється, задля надання їй своєчасної психологічної до0

помоги та підтримки в саморозвитку, формуванні здатності бути

активним суб’єктом життєвого та професійного самовизначення.

Позитивний психологічний вплив психолого0педагогічного

супроводу на загальний психосоматичний стан студентів з інвалід0

ністю передбачає психодіагностичні обстеження, психотерапев0

тичні заходи, консультативну психологічну підтримку останніх

задля формування у студентів установки на подолання можливих

негативних наслідків своєї хвороби, позитивний вплив соціального

оточення в умовах інтегрованого навчання тощо.

Психологічні особливості студентів з функціональними обме0

женнями, особливості їх соціалізації вказують на специфіку

побудови та надання психологічної допомоги (індивідуальної та

групової) студентам з інвалідністю в інтегрованому освітньому

середовищі.

Одним зі способів надання психологічної допомоги студентам

з функціональними обмеженнями у вирішенні наявних у них пси0

хологічних проблем, є зміна їх «Я0концепції» у позитивному нап0

рямі. Одним із можливих вирішень цього завдання є надання пси0

хологічної допомоги в системі психологічного супроводу студентів

з інвалідністю. Головна мета психологічної допомоги — оптимі0

зація соціально0психологічної адаптації студентів з функціо0

нальними обмеженнями та сприяння їхньому гармонійному роз0

витку.
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За результатами емпіричного дослідження [1], основні порушення

стосуються особистісної сфери студентів, а саме їх «Я0концепції» —

інтегрального утворення особистості, яке відбиває якість особис0

тісного функціювання. У психологічній корекції «Я0концепції»

можна умовно виокремити три напрями, які відповідають трьом

основним компонентам «Я0концепції»: когнітивному, емоційно0

вольовому та поведінковому компонентам.

Метою психологічної корекції когнітивної складової частини

«Я0концепції» є усунення надцінного (неадекватного) ставлення до

свого хронічного захворювання або фізичного дефекту. Основні

завдання психокорекційної допомоги в цьому напрямі є такими:

1. Запобігання негативним психологічним наслідкам хронічно0

го соматичного захворювання (фізичного дефекту). Зміна системи

ставлення і формування внутрішньої готовності, знаходження

перспектив подальшого життя в умовах інвалідизуючого дефекту.

2. Сприяти підвищенню психологічної гнучкості й стійкості лю0

дини з функціональними обмеженнями.

3. Формування, переструктурування або врегулювання адекват0

ного ставлення до власного захворювання (фізичного дефекту).

4. Сприяння внутрішньоособистісним змінам (спрямованості осо0

бистості, її мотивації, ієрархії цінностей, диференціації образу «Я»).

5. Подолання неадекватних способів захисту «Я» і зміцнення

адекватних способів психологічних захистів.

6. Сприяти усвідомленню неконструктивного характеру низки

своїх ставлень, емоційних і поведінкових стереотипів.

7. Усвідомлювати міру своєї участі у виникненні конфліктних

і психотравмуючих ситуацій.

Під час проведення психокорекційної роботи в цьому напрямі

важливо враховувати особливості ставлення людини до захворю0

вання (фізичного дефекту), тобто внутрішню картину дефекту,

індивідуальні особливості особистості, зокрема рівень особистісної

тривожності, тенденції до прояву агресивних реакцій, тип особис0

тісного реагування на захворювання чи фізичний дефект. Внут0

рішня картина дефекту — «модель», створена самою людиною,

впливає на вибір шляхів і методів корекційної роботи в цьому

напрямі.

Психологічна корекція емоційно0ціннісного компонента «Я0кон0

цепції» студентів з функціональними обмеженнями спрямована на
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усунення емоційної напруженості, формування адекватного став0

лення до себе, усвідомлення своєї необхідності для себе та інших,

розуміння власної незалежності й автономності. Основними зав0

даннями психологічної корекції емоційно0оціночної складової

частини «Я0концепції» повинні бути:

1) підвищення позитивного рівня самоставлення: аутосимпатії,

самоінтересу, самоприйняття, саморозуміння, самовпевненості,

самокерівництва, формування конструктивного саморозкриття;

2) зміна неадекватних емоційних реакцій та форм поведінки;

3) підвищення самоконтролю за своїми діями й психічними ста0

нами;

5) навчання техніки релаксації, саморегуляції психічних станів,

адекватних способів реагування в різноманітних ситуаціях;

6) одержання емоційної підтримки від психолога, що сприяє ос0

лабленню захисних механізмів людини;

7) формування усвідомлення себе суб’єктом саморозвитку, від0

повідальним за свої рішення, власний вибір, емоційні прояви.

Варто зазначити, що не менш ефективним засобом розвитку

позитивної «Я0концепції» студентів із функціональними обме0

женнями є цілеспрямоване навчання конструктивних способів

поведінки. 

Оскільки в цього контингенту у більшості випадків спостеріга0

ються порушення у сфері міжособистісного спілкування, це усклад0

нює налагодження й утримання контактів зі соціальним оточен0

ням. Тому основними завданнями корекції поведінкової складової

частини студентів з функціональними обмеженнями є :

1) налагодження міжособистісних ставлень, особливо із соціаль0

ним оточенням (макросередовищем);

2) зменшення залежності, запобігання відхиленням від соціаль0

ної діяльності, ізоляції та відчуження;

3) розвиток форм поведінки, пов’язаних зі співробітництвом,

взаємодопомогою, відповідальністю та самостійністю;

4) оволодіння й закріплення конструктивних форм поведінки

й міжособистісних ставлень. 

Психологічна корекція поведінкової складової частини невід’ємно

пов’язана з корекційною роботою когнітивної й емоційно0оцінною

складовими частини. Головна мета розвитку «Я0концепції» повинна

полягати в тому, щоб перейти від зовнішніх джерел підкріплення

та зворотного зв’язку, які сприяють підвищенню самооцінки, до
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самопідкріплення як засобу, що регулює розвиток позитивного

й адекватного самосприйняття.

Для вирішення завдань корекції особистісної сфери студентів

із функціональними обмеженнями доцільним є використання форм

і методів групової психологічної корекції та соціально0психоло0

гічного тренінгу. Уміння та навички, набуті в спеціально організованих

групах, створюють протидію відчуженню, допомагають людині

вирішувати проблеми, що виникають у міжособистісному спілку0

ванні. Ефективні переживання, що проявляються у групі, досвід

набутий в штучно створених обставинах, природно переноситься

в реальний світ. Перевагою групової психологічної допомоги також

є можливість отримання адекватного зворотного зв’язку та

підтримки від людей, які мають спільні проблеми, труднощі й пе0

реживання. Групова форма робота дає можливість людині прожити

складний проміжок життя чи певної ситуації, спробувати відчути

себе в іншій ролі, пережити нові почуття та емоції в безпечних умо0

вах групи. У контрольованих обставинах підтримки людина може

навчитися нових умінь, навчитися експериментувати з новими сти0

лями поведінки та стосунків. Групові форми психологічної роботи

також сприяють профілактиці та ослабленню невротичних наша0

рувань: почуття самотності, безпорадності, тривоги стимулюють

соціальну активність, допомагають перебудові ставлень з оточую0

чими та подоланню «відходу в дефект».

Психологічна допомога студентам із функціональними обме0

женнями повинна базуватися на таких основних принципах:

1. Принцип суб’єкт0суб’єктної взаємодії — зміна традиційного

ставлення до інваліда як до пасивного об’єкта психологічних

впливів, на визнання його активним учасником, суб’єктом психо0

корекційного процесу, в основі якого лежить розуміння людини як

вищої соціальної цінності.

2. Принцип самоцінності — формування в людини з функціо0

нальними обмеженнями віри в свої сили, розуміння цінності своєї

особистості для себе й оточуючих.

3. Принцип прийняття себе ґрунтується на корекції системи са0

моставлення і формуванні внутрішньої готовності, бачення перс0

пектив подальшого життя в умовах наявного хронічного захворю0

вання чи фізичного дефекту.

4. Принцип саморозвитку — концентрація на виявленні психо0

логічних резервів компенсації дефекту та формуванні потреби
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в самовдосконаленні, самокорекції, зміні міжособистісних став0

лень у напрямі їх гармонізації.

Принцип моніторингу поєднує в собі першочергову потребу

проведення комплексної психодіагностики, з подальшим контро0

лем динаміки ефективності проведеної психологічної роботи.

Психологічні особливості людей із функціональними обмежен0

нями зумовлюють низку важливих моментів, які потрібно знати

й враховувати при здійсненні психологічного супроводу студентів

з інвалідністю.

Під час надання психологічної допомоги психолог мусить обов’яз0

ково враховувати, що з розвитком самосвідомості в дорослої людини

формується психічна стійкість до впливів. Більшого значення набу0

вають процеси саморегуляції, саморозвитку, формується зако0

номірна відносна автономія особистості. Тому, корекційний вплив

повинен не змінювати, не переробляти людину, а допомогати

стабілізувати порушену психічну рівновагу, спираючись на сильні,

позитивні ресурси особистості.

Під час надання психологічної допомоги важливим є встановлення

тісного емоційного психологічного контакту та взаєморозуміння,

які ґрунтуються не на почутті жалості, а на щирості та відкритості,

прийнятті суб’єктивного світу особистості. При цьому потрібно

виявляти толерантність і терпимість щодо вираження емоцій, час0

то негативних, з боку людини з інвалідністю; здатності глибоко

вникнути в її суб’єктивний внутрішній світ, готовність адаптувати

своє сприйняття до сприйняття іншої людини, для досягнення ще

більшого розуміння того, що з нею відбувається. У цьому контексті

безоцінне ставлення до людини є потужним засобом психологічної

допомоги. По0перше, воно дає почуття захищеності, дає змогу лю0

дині проявляти в межах психологічної допомоги всю гаму її пере0

живань, емоцій, почуттів, що сприяє кращому пізнанню свого

внутрішнього світу. По0друге, людина впевнена в тому, що до неї

доброзичливо ставляться незалежно від її фізичного дефекту,

успіхів або невдач і що її не будуть порівнювати з іншими, виклика0

ючи хворобливе почуття неадекватності.

Важливим при цьому є знання, як вже зазначалося, особливос0

тей міжособистісного спілкування студентів із функціональними

обмеженнями. У багатьох випадках у них порушені конструктивні

стосунки з оточенням, переважає агресивне й недовірливе ставлення

до нього та водночас бажання розуміючого, співчутливого ставлення

аспекти розвитку Розділ IІI
з особливими потребами



до себе. Психолог є одним з таких людей і на нього несвідомо про0

ектується подібне ставлення, пов’язані з ним почуття, емоції, пере0

живання. Це потребує від психолога знань та розуміння процесів

несвідомого включення механізмів психологічних захистів, вели0

чезного терпіння у встановленні та підтриманні контакту в роботі зі

студентами з функціональними обмеженнями. 

Перший етап психологічної допомоги — встановлення контакту,

є одним з найважливіших і складних у роботі зі студентами з функ0

ціональними обмеженнями. Налагодження психологічного контакту

з такими студентами з визначатиме успіх подальшої роботи. Доцільно

акцентувати увагу студентів на привабливості психологічної роботи

й на очікуваних результатах у кожному конкретному випадку, зверта0

ючи його увагу на значущі особисто для нього моменти.

Варто зазначити ще одну психологічну особливість студентів

з інвалідністю — небажання позбавитися нерідко зручної для себе

ідеї винятковості особистих проблем і труднощів. Це так звана

вторинна вигода від хвороби чи фізичного дефекту — один із видів

неконструктивних психологічних захистів людини. Такі психо0

логічні захисти часто стають причиною того, що людина чекає пев0

ного поблажливого ставлення до себе та знецінює позитивні зміни

психологічної допомоги. Для зменшення прояву такого захисту

потрібно показувати рівність витрат і вигоди, з якими людина сти0

кається у зв’язку з перебудовою своєї поведінки або ставлень.

Постійне позитивне підкріплення, а особливо на самому початку

роботи, коли ще немає реальних результатів, потреба фіксувати

увагу людини навіть на незначних позитивних змінах — ще одна

особливість психологічної допомоги. Прийом «позитивного

підкріплення» сприяє підвищенню мотивації до змін та самороз0

витку особистості.

Під час визначення й використання різноманітних видів психо0

логічної допомоги студентам із функціональними обмеженнями не

треба обмежуватися формулюванням лише загальних рекомендацій,

якими б оптимальними вони не були. Зміст і форми допомоги, які

обирає психолог, повинні враховувати нозологічні, індивідуально0

психологічні, вікові особливості, бути адресними та конкретними.

Інакше кажучи, при наданні психологічної допомоги головним

є реалізація індивідуального підходу. З визнанням індивідуального

підходу тісно пов’язане уявлення про «особисте досягнення». Під час

використання поняття «особисте досягнення» у психологічній
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корекції визнається право самої людини взяти із психокорекційної

допомоги те, що вона вважає за потрібне взяти, або те, що вона спро0

можна взяти. Неможливість запрограмувати чи запланувати осо0

бистісне зростання, при визнанні нескінченності й необмеженості

такого процесу, є однією з головних специфічних рис психологічної

допомоги людям із функціональними обмеженнями. Безумовно,

потрібно створювати умови більш повного особистісного зростан0

ня, але в жодному разі не підштовхувати учасників психокорекції

на досягнення заздалегідь запланованих результатів.

У своїй роботі зі студентами з інвалідністю психолог повинен

враховувати, що важко очікувати позитивний результат від психо0

логічної допомоги без зацікавленого, уважного та серйозного став0

лення людини до психологічної допомоги. При цьому важливою

є позиція самої людини. При виборі психологічних впливів, здатних

зробити активно0позитивні зміни у внутрішньому світі й спонукати

особистість до певних дій, варто наполегливо формувати переко0

нання, що вона — не пасивний продукт суспільного середовища і не

жертва, а творець своєї власної долі. Отже, психологічний процес

повинен бути особистісно мотивований. Важливою умовою при

наданні психологічної допомоги студентам з інвалідністю є першо0

чергове проведення індивідуального психологічного консультування,

спрямованого на формування адекватного ставлення до власного

хронічного захворювання, фізичного дефекту та його наслідків.

При цьому ефективним є використання таких технік психологічно0

го впливу, як переконання в цінності власної особистості для себе

та свого оточення, формування віри в особисті можливості, викорис0

тання психологічних технік з елементами навіювання, використання

образів, метафор, психотерапевтичних розповідей і казок. Ефектив0

ним буде також навчання прийомів, спрямованих на саморегуляцію

емоційних і фізичних станів.

Відповідно до цього можна сформулювати одне з найважливіших

завдань психологічного супроводу студентів із функціональними

обмеженнями — формування мотивації до самовиховання, само0

розвитку, самоактуалізації, тобто перехід корекції в самокорекцію.

Викладене положення вважається ключовим у гуманістично орієн0

тованому напрямі психологічної допомоги, принципи якого

покладені в основу надання психологічної допомоги особистості.

Від його реалізації залежить ефективність психологічного суп0

роводу.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
ТА ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ

З ІНВАЛІДНІСТЮ

Показано влияние обучения в интегрированной среде на личностные
изменения студентов с инвалидностью.

The influence of studying in integrated environment on disabled students
personality changes is shown in the article.

Процес соціалізації інвалідів є предметом дослідження фахівців

різних галузей наукового знання. Однак психологічні проблеми

соціалізації інвалідів, особливо студентів0інвалідів, які навчаються

в інтегрованому освітньому середовищі, ще не є предметом спе0

ціального вивчення. 

За даними ООН, у світі близько 450 млн людей із порушеннями

психічного та фізичного розвитку, що становить десяту частину на0

селення планети. На жаль, наша країна не є винятком. 
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У ставленні до інвалідів сформувалося чимало специфічних

факторів, які не найкращим чином впливають на умови їхнього

життя. Неосвіченість, зневага оточуючих людей, зневіра і навіть

жах — ось соціальні фактори, які ізолюють інвалідів і затримують

їхній розвиток.

Аналіз проблеми інвалідності свідчить про різноманітність

підходів до її розгляду — від неприйняття та ізоляції «неповно0

цінних членів» до потреби інтеграції осіб з обмеженими можливос0

тями в суспільство, створення для них безбар’єрного середовища.

З позиції дефектології, особистість, розвиток якої ускладнено

дефектом, не просто менш розвинута, ніж інші, а по0іншому розви0

нута. Коли така особистість потрапляє в середовище здорових

людей, в неї формується новий досвід, інформація про себе, яка,

можливо, не збігається з минулим досвідом та оцінкою себе. Отже,

інтеграція в середовище здорових людей, де відчувається певна

власна невідповідність — це принципово інша життєва ситуація,

яка неминуче вплине на подальший особистісний розвиток. 

Проблема впливу надбаних і вроджених фізичних дефектів, як

патологічних соматичних станів на особистість, є традиційною для

психології, про що свідчить значна кількість досліджень [1–8 тощо].

Уведений у клінічну медицину термін «дизонтогенія» для визначен0

ня різноманітних форм порушення нормального онтогенезу став

синонімом прийнятого у дефектології та спеціальній психології

терміна «аномальний розвиток».

Для вивчення особистості людини з психічним дизонтогенезом

методологічно важливою є концепція аномального розвитку Л. С. Ви0

готського [9, 10]. У контексті цієї концепції величезна роль у роз0

витку особистості, ускладненого дефектом, належить соціальному

середовищу та суспільству. Адже не фізичні вади самі по собі роб0

лять людину дефективною, а змінюється соціальна позиція особис0

тості, що призводить до появи специфічних рис в її поведінці та

характері [10].

Системно0структурний аналіз дефекту при аномальному роз0

витку людини, запропонований Л. С. Виготським, дає змогу оціни0

ти всю різноманітність аномального розвитку, визначити його го0

ловні та другорядні фактори і на цій основі будувати оптимізаційні

й корекційні програми.

До первинних особливостей Л. С. Виготський відносить дина0

мічні характеристики особистості, зумовлені властивостями нервової
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системи та особливостями захворювання. На основі первинних

симптомів виникають вторинні особливості у формі різноманітних

характерологічних порушень, що є результатом складної взаємодії

зовнішніх і внутрішніх факторів. Виникнення вторинних особли0

востей особистості хворого викликається низкою причин, серед

яких, переживання з приводу фізичного дефекту, особливості вихо0

вання, характер ставлень у сім’ї дитини, що призводить до пору0

шення системи ставлень дитини, соціальної адаптації та невротич0

них реакцій [11].

По суті нас цікавить вплив дизонтогеній — порушення зору, слу0

ху, опорно0рухового апарату, внутрішні захворювання — на розви0

ток особистості, оскільки фізичні дефекти призводять не тільки до

інвалідності, але й мають виражений негативний вплив на осо0

бистість людини. Реакція на цей вплив може супроводжуватися

дією різноманітних захисних механізмів і стратегій поведінки,

особливості проявів яких розглядаються у психологічній літературі

в межах уявлень про «аутопластичну картину хвороби», «внутрішну

картину хвороби», «усвідомлення хвороби», «почуття хвороби»,

«переживання хвороби», «реакцію на хворобу» тощо. 

З позицій А. Адлера та представників його школи, відчуття «мало0

цінності органів» та їхніх функцій стимулює підвищений розвиток,

тобто відчуття дефективності органів є постійним стимулом для

розвитку. Основний факт, із яким найчастіше стикаються в розвитку,

ускладненому дефектом, є двоїста роль органічного недоліку у про0

цесі цього розвитку та формування особистості. З одного боку, де0

фект є мінусом, обмеженням, слабкістю, приниженням розвитку;

з другого боку, саме тому, що він створює труднощі, він стимулює

підвищений, посилений рух уперед. Дефект стає вихідною точкою

і головною рушійною силою психічного розвитку особистості. Він

встановлює кінцеву цільову точку, до якої прагне розвиток усіх

психічних сил, і дає напрямок процесу зростання та формування

особистості. 

Учення про компенсацію розкриває творчий характер розвитку,

спрямованого цим шляхом. Недарма, виходячи з цього вчення,

частково пояснюють походження обдарованості такі психологи, як

Штерн і Адлер. «Те, що мене не губить, а робить мене сильнішим», —

формулює цю ідею Штерн; завдяки компенсації зі слабкості вини0

кає сила, із дефекту — здібності.
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Було б помилкою думати, що процес компенсації завжди неод0

мінно завершується удачею, успіхом, завжди приводить до форму0

вання таланту з дефекту. Як і будь0який процес подолання і боротьби,

компенсація може мати два крайніх виходи — перемогу й поразку,

між якими є всі можливі ступені переходу від одного полюса до

іншого. Вихід залежить від багатьох причин, але переважно від

співвідношення міри дефекту і багатства компенсаторного фонду.

Але який би вихід не очікував процес компенсації, завжди і за всіх

обставин розвиток, ускладнений дефектом, є творчим процесом

перетворення особистості на основі перебудови всіх функцій прис0

тосування, утворення нових — що надбудовуються, заміщають та

вирівнюють процеси, породжені дефектом. 

Позитивна своєрідність особистості, розвиток якої ускладнено

дефектом, створюється насамперед не тим, що в неї «випадають» ті

або інші функції, що спостерігаються в нормальної людини, а тим,

що випадання функцій викликає нові утворення — компенсацію

у процесі розвитку. Ключ до своєрідності дає закон перетворення

мінуса дефекту в плюс компенсації. Саме компенсація, як реакція

особистості на дефект, дає початок новим, важливим процесам роз0

витку, заміщає, надбудовує, вирівнює психологічні функції. 

Якщо розвиток людини з вадами здебільшого йде шляхом ком0

пенсації та наявність соціального оточення цьому сприяє, то вплив

осіб з обмеженими функціями життєдіяльності на здорових потре0

бує детального вивчення. Потрапити для здорової особистості в се0

редовище, в якому перебувають люди з інвалідністю, — це поставити

себе на ускладнену соціальну позицію. Потрібно відразу зазначити,

що мова не йде про ставлення до таких людей, оскільки в будь0яко0

му разі ми розглядаємо життя людини як вищу соціальну цінність

з усіма наслідками, які з цього впливають. Йдеться лише про

діяльність тих соціальних інститутів, які повинні сприяти успішній

адаптації особам із труднощами органічного чи психологічного

характеру. 

Отже, процес розвитку особистості з інвалідністю двояким спо0

собом соціально обумовленим: соціальна реалізація дефекту (почут0

тя неповноцінності) є однією стороною соціальної зумовленості

розвитку, а соціальна спрямованість компенсації на пристосування

до тих умов середовища, що створені та склалися в розрахунку на

нормальний людський тип, становить її другу сторону. Глибока

своєрідність шляху і способу розвитку при спільності кінцевих
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цілей і форм у хворої та здорової людини — ось найбільш схематич0

на форма соціальної зумовленості цього процесу. Звідси подвійна

перспектива минулого і майбутнього у вивченні розвитку, усклад0

неного дефектом. Поняття компенсації як основної форми

подібного розвитку виводить це поняття спрямованості на май0

бутнє. У зв’язку з цим виникає поняття єдності та цілісності осо0

бистості, яка розвивається. Особистість розвивається як єдине

ціле, що має особливі закони, а не як сума окремих функцій, із яких

кожна розвивається як наслідок особливої тенденції. 

Варто зауважити, що є низка причин, через які в людини не вини0

кає потреби в подоланні внутрішніх перешкод, коли людина посту0

пається перед труднощами, пояснення труднощів відбувається через

зовнішні обставини при цьому недоліки просто не помічаються або

внутрішній недолік сприймається як перевага. Очевидно, що в лю0

дей відмінні не лише шляхи подолання перешкод, а й ставлення до

них. З огляду на це, виокремлюють дві поведінкові стратегії: лінія

такої внутрішньої перебудови, за якої в тій чи іншій формі реалі0

зується потреба в подоланні недоліку, і лінія відмови від боротьби

з недоліком.

Отже, компенсація у психіці завжди викликається зовнішніми

причинами і розвивається залежно від життєвої позиції людини, від

взаємодії з іншими людьми. Тобто компенсація перебуває в залеж0

ності від значущості дефекту, оскільки людина не завжди усвідом0

лює наявність дефекту, тому не завжди виникає суб’єктивна потреба

в компенсації, хоча цей процес може відбуватись й автоматично,

через взаємопов’язаність свідомих і несвідомих компонентів ком0

пенсації.

У тому разі, коли наявність дефекту оцінюється особистістю як

вагома перешкода в досягненні актуальних цілей, та за наявності

сильної мотивованості досягти мети і подолати перешкоди, які за0

важають цьому досягненню, такі перешкоди є важливими умовами

виникнення ситуації фрустрації, проте, на думку Василюка [12],

перехід до фрустрації відбувається по лінії дезорганізації поведінки,

що на рівні внутрішніх станів виражається у втраті терпіння та

надії. За наявності в індивіда складного внутрішнього світу і акту0

алізації цієї складності можливий конфлікт. І нарешті, критичною

ситуацією (кризою) є така ситуація, коли суб’єктивно неможливо

ні вийти з неї, ні вирішити її. Саме поняття кризи, на нашу думку,
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є ключовим поняттям у розумінні механізму дії компенсаторних

можливостей та зміни та розвитку особистості.

Розвиваючи процесуально0динамічний підхід, орієнтований на

вивчення постійного руху (зміни і розвитку) особистості, яка при

зміні соціальної дійсності повинна змінити свої психологічні влас0

тивості для збереження стійкості важливих життєвих цілей, цінностей,

переконань, К. О. Абульханова0Славська стверджує, що розвиток

особистості пов’язаний з її основними відношеннями (ставленнями),

які є відносно стабільними і утворюють «ядро» особистості. Зміни

цих відношень (ставлень) не є парціальними, а здійснюються сис0

темним чином, зміна особистості відбувається під впливом часу,

обставин, «критичних» подій та ситуацій в її житті [13].

Переживаючи критичну ситуацію та долаючи її, особистість на0

буває нової інформації, неочікуваної або суперечливої тій, що була

прийнята і засвоєна нею. Унаслідок цього відбуваються певні зміни

у свідомості, у сприйманні себе, ставленні до себе тощо. Слушність

цієї тези підтверджується багатьма відомими психологами. На су0

перечності, як на вагоме джерело розвитку особистості, вказував

Г. С. Костюк [14, 15]. 

Отже, існує розгляд особистісних реакцій на дефект як різних

видів психологічних захистів. Результатом захистів є те, що новий

досвід не асимілюється самостійно, а повсякчас або проектується

зовні, або заперечується, що призводить до поведінки, обтяженої

захисними механізмами. Крім того, психологічні захисти бувають

конструктивні та неконструктивні або патологічні.

Наведемо деякі дані нашого дослідження, де виявлялись осо0

бистісні особливості та психологічні захисти студентів з інвалід0

ністю, які навчаються в інтегрованих групах. Використовувалися

методики «Незакінчені речення» (варіант Л. Солнцевої та Т. Гал0

кіної [16]) «Індекс життєвого стилю» та Плутчика0Келлермана.

У дослідженні взяли участь 75 студентів: 25 здорових і 50 із хворо0

бою інвалідизуючого характеру. 

Виявилося, що певним джерелом відмінностей і чинником мо0

тивації студентів із вадами є акцентуйовані властивості особис0

тості. Порівняно зі здоровими студентами, найбільша відмінність

прослідковується за шкалами шизоїдності (5, с. 46) та іпо0

хондрії (4, с. 76), що має прояв у деяких труднощах у спілкуванні та

емоційній чутливості, а також у неадекватному ставленні до сво0

го здоров’я через надмірний страх за нього.
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Помітно різняться у здорових студентів і студентів з інвалідністю

деякі механізми психологічного захисту. Для здорових студентів

характерним є широкий спектр механізмів захисту: витіснення,

проекція, заміщення, раціоналізація та реактивні утворення. Щодо

двох останніх, то вони мало відрізняються у виокремлених групах.

У студентів з інвалідністю досить сформованими є механізми рег0

ресії та заперечення реальності та значно меншою мірою — компен0

сація та заміщення. 

Отже, ставлення до хвороби визначає певну стратегію поведінки.

Отримані дані свідчать про те, що у студентів з інвалідністю сфор0

мовані не зовсім конструктивні життєві стилі реагування. При та0

ких механізмах захисту в ситуації дії фруструючих факторів

суб’єктивно складні завдання замінюються на відносно більш

прості, а мотиваційно0потребнісна сфера змінюється в бік більшої

спрощеності та доступності. 
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РОЗДІЛ IV

ФІЗИЧНА, МЕДИЧНА
І ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

УДК 615.82: 615.83 В. Г. Берко,
кандидат медичних наук, доцент

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК РЕАБІЛІТАЦІЇ
ЗАГАЛОМ І ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ЗОКРЕМА

Исследованию подвергнуты вопросы, связанные с историей возник�
новения, становления и развития понятия «реабилитация». Дана ха�
рактеристика её этапов. Особое внимание уделено физической реаби�
литации.

The article reviews the questions of origin and development of the term
«rehabilitation», provides characteristics of its stages and types. Special
attention is paid to physical rehabilitation.

1. Визначення поняття
Поняття «реабілітація» вперше було офіційно застосовано до

хворих на туберкульоз, а в 1946 р. у Вашінгтоні був проведений

конгрес з реабілітації цих хворих [7]. До широкої практики охорони

здоров’я та соціального забезпечення термін «реабілітація» впро0

ваджений відносно недавно. Він запозичений із юриспруденції, де

використовувався як «зняття звинувачення і повне відновлення

в правах, що були втрачені в результаті судового вироку». У 600х ро0

ках ХХ ст. цей термін уперше дістав медичне тлумачення [3].

Реабілітація (від лат. rehabilitatio, f (re — основа + habilitas —

здібність, здатність, спроможність, придатність, відновлення): 1) віднов0

лення у правах; 2) комплекс медичних, педагогічних, професійних,
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юридичних заходів, спрямованих на відновлення (або компен0

сацію) порушених функцій організму і працездатності хворих та

інвалідів [6].

Реабілітація — відношення для корисної трудової діяльності,

повернення до професійної праці осіб із пониженою праце0

здатністю внаслідок захворювання (наприклад, на туберкульоз,

геміплегію, поліомієліт тощо) або інвалідності (поранення, не0

щасні випадки тощо) і здійснюється переведенням на підходящу

роботу шляхом навчання, перекваліфікації, проведення стаціонар0

ного й амбулаторного лікування (фізіотерапія, масажі, бальнеоте0

рапія тощо) [1].

Реабілітацію в принципі розуміють як залучення або повернен0

ня калік та інвалідів у суспільство; її вважають однією із проблем

охорони здоров’я, хоча її треба розглядати як соціальну політику

держави [7].

«Реабілітація — це цілеспрямована діяльність колективу в ме0

дичному, педагогічному й економічному аспектах з метою збере0

ження, відновлення та прояв здатностей людини брати активну

участь у суспільному житті» (Курт Вінтер, цит. за [7]).

Всесвітня організація охорони здоров’я ВООЗ визнає реабі0

літацію як «комбіноване і координоване застосування медичних,

соціальних, педагогічних і професійних заходів з метою підготовки

і перепідготовки (перекваліфікації) індивідуума на оптимум його

працездатності». Реабілітація включає в себе усі заходи, що спря0

мовані на зменшення дії інвалідизуючих факторів і умов, що при0

зводять до фізичних та інших дефектів, а також на забезпечення

можливостей для інвалідів досягнути соціальної інтеграції [5].

Реабілітація переслідує мету не тільки тренування інвалідів для

адаптації їх до оточуючого середовища, але й також для втручання

в їх безпосереднє оточення і суспільство загалом для сприяння

їхньої соціальної інтеграції. Інваліди, іхні сім’ї та оточення, в якому

вони живуть, повинні включатись у планування і здійснювати захо0

ди, які належать до реабілітації.

Реабілітація, яка проводиться за участю населення, включає за0

ходи, що починаються на рівні групи населення і базуються на її ре0

сурсах. Вона охоплює осіб з порушеннями функцій, що призводять

до інвалідності, осіб, які мають фізичні та інші дефекти, а також

їхні сім’ї та громаду загалом.
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Соціальна інтеграція розглядається як активна участь інвалідів

в основних напрямах діяльності та життя громади. Щоб досягти цієї

мети, необхідно забезпечити адекватну реабілітацію для всіх інва0

лідів і звести до мінімуму всі фактори, що призводять до інвалід0

ності в усіх аспектах оточуючого їх середовища.

ВООЗ визначає пошкодження як «труднощі, що мають місце

при виконанні однієї або кількох видів діяльності, які відповідно до

віку, статі й соціальної ролі ураженого розглядаються взагалі як

суттєві і вирішальні в повсякденному житті, такі як самозабезпе0

чення, суспільні зв’язки і економічна активність». ВООЗ визнає

необхідність змінювати статус індивіда після виникнення довготри0

валого або постійного функціонального обмеження чи пошко0

дження. Інакше кажучи,хвороба перешкоджає здатностям індивіда

виконувати ті функції й обов’язки, які від нього очікують, тобто

індивід не може стабільно виконувати свою звичну соціальну роль.

Отже, хвороба призводить до порушення функції, порушення

функції — до інвалідності, інвалідність — до фізичних та інших де0

фектів. 

Порушення функції з погляду охорони здоров’я — це будь0яка

втрата чи патологія психічної, фізіологічної або анатомічної струк0

тури чи функції. Порушення функції та інвалідність можуть бути

видимі на око або непомітні, тимчасові або постійні, прогресуючі

або регресуючі.

Інвалідність — це обмеження або відсутність (внаслідок пору0

шення функцій) здатності виконувати діяльність в тій чи іншій

формі чи обсязі, які прийнято вважати нормальними для людини.

Фізичні та інші дефекти — це недолік або дефект інваліда, що

виникає внаслідок порушення функції або інвалідності, які обме0

жують або перешкоджають виконанню ролі, що є нормальною

(з урахуванням віку, статі, соціальних і культурних факторів) для

індивіда. Фізичні та інші дефекти не завжди виникають в резуль0

таті інвалідності, інколи порушення функції викликає дефект

одразу, без проміжних стадій інвалідності. Соціальні фактори

і фактори навколишнього середовища можуть підсилювати або

пом’якшувати умови, які призводять до фізичних та інших де0

фектів. 

В одних країнах під реабілітацією розуміють лише відновлення

здоров’я, в інших — це поняття відносять лише до відновлення пра0

цездатності.
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2. Етапи реабілітації
За визначенням Міжнародного відділу з питань праці, реабі0

літація включає такі етапи [3]:

І. Відновлення функціональної здатності: а) повне одужання або

б) часткове одужання, або в) компенсацію при частковому виліко0

вуванні, або відсутність виліковування, або г) заміщення (ортопе0

дичне чи хірургічне) за відсутності виліковування.

ІІ. Відновлення адаптації до щоденного і професійного життя:

а) лікування вихованням і функціональне лікування (стимуляція

волі до діяльності); б) працетерапія.

ІІІ. Залучення до трудового процесу.

ІV. Диспансерне обслуговування реабілітованих.

Цілеспрямована діяльність колективу в медичному, педагогічному,

соціальному й економічному аспектах для збереження, відновлення

та зміцнення здатності людини брати активну участь у суспільному

житті можлива лише при тісній співпраці медичних. господарських

і педагогічних установ.

Загальною ознакою пошкодження і хвороби є обмеження спе0

цифічних людських функцій і діяльності, в результаті чого зміню0

ється зв’язок інваліда чи хворого із природним або суспільним ото0

чуючим середовищем.

Інвалідами вважають усіх людей, життєвий процес яких в резуль0

таті довготривалого або постійного захворювання, каліцтва про0

тікає в ускладнених умовах; котрі без їх специфічних інтересів

і потреб, обумовлених суспільством, обмежені брати участь в полі0

тичних і культурних процесах та веденні гармонійного життя.

Інвалідіми визнаються не тільки особи, які мають посвідчення

інваліда, не тільки похилі та старі люди, яким для адаптації потрібні

цілеспрямовані заходи з реабілітації, але також усі ті, в кого зниже0

на працездатність внаслідок хронічної хвороби.

3. Види реабілітації
Існують такі види реабілітації:

1) фізична; 2) педагогічна; 3) медична; 4) соціальна; 5) профе0

сійна; 6) соціальної свідомості; 7) безробітних.

4. Мета реабілітації
Метою реабілітації є відновлення соціальної значущості всіх

інвалідів, що дістали каліцтво внаслідок спадкових і придбаних

захворювань або інших чинників, розвиток і, по можливості, ство0

рення корисної залишкової після тривалого пошкодження або
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хронічної хвороби працездатності, хоча би для часткового утриму0

вання себе і сім’ї. З цією метою потрібно: а) надати всебічну допо0

могу інваліду; б) зберегти робочу силу для суспільства; в) сприяти

розвитку соціальних досягнень суспільства, тобто реабілітація являє

собою допомогу суспільства інваліду. У цьому плані реабілітація — це: 

1. Професійна і соціальна реабілітація як єдиний процес.

2. Реабілітація хворого чи інваліда як важлива ланка кожної клі0

нічної дисципліни, що повинна зайняти важливе місце у діях лікарів.

3. Реабілітація — актуальна соціально0медична проблема.

4. Включення реабілітації у планування народного господарства

як дуже важливої для розвитку охорони здоров’я складової.

Реабілітацію необхідно проводити двома шляхами:

а) відновлення здоров’я хворого чи інваліда до максимально

можливого ступеня життєдіяльності;

б) готовність і можливість суспільства визнати життєдіяльність

інваліда і відповідно до цього включити його у трудовий і життєвий

процес суспільства.

Відтак держава повинна гарантувати таким громадянам право на

працю і забезпечити реалізацію цього права активною участю

інвалідів у професійному та суспільному житті країни. Таким чином,

реабілітація включає в себе тісне поєднання медичних і соціальних

проблем, а повертаючи інвалідів у трудовий процес із забезпечен0

ням їх відповідною работою, а також здійснюючи трудотерапію,

реабілітація по суті стає продуктивною силою.

Комісія експертів ВООЗ з медичної реабілітації дійшла 1959 р.

висновку, що майже 25% усіх хворих із соматичними порушення0

ми і 75% — з порушеннями локомоторної системи підлягають

реабілітації з користю для себе. Це свідчить про важливе значення

реабілітації для окремої людини і для суспільства, особливо, якщо

врахувати, що інваліди становлять близько 10% населення світу,

а 1,5% населення світу складається з інвалідів, які потребують

реабілітації [7; 5]. 

Природно, що інвалід має бути зацікавленим у своєму виду0

жанні. Стимулюючим фактором при цьому є бажання в межах

можливого бути корисним суспільству, а значить, і самому собі, що

створює позитивне ставлення до реабілітації і розв’язує психо0

логічну проблему реабілітації.

Щодо осіб похилого віку, то завдання реабілітації полягає в тому,

щоб інвалід похилого віку міг одержати і виконувати роботу, яка
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відповідає його бажанню, або без допомоги обслуговуючого персо0

налу міг вести своє домашнє господарство.

Для лікаря реабілітація являє собою розширення його діяль0

ності, тобто це виходить за межі лікувального процесу, хоча суто

лікувальний процес, як і раніше, існує без реабілітаційних заходів.

Одне тільки клінічне лікування не може в багатьох випадках повер0

нути хворого знову до того самого стану, в якому він перебував до

своєї хвороби. Хворий не досягає такого ступеня життєдіяльності,

за якого зміг би знову повернутися до трудової діяльності та самостійно

відчути всю повноту життя. В подібних випадках необхідно вико0

ристати й інші методи повернення до праці — такі, як активізуюча

терапія, і особливо — трудотерапія, інші методи фізичної реа0

білітації. Почасту хворий потребує допомоги лікаря ще досить три0

валий час, навіть і після відновлення працездатності (диспансерне

обслуговування реабілітованих). Після психічного навантаження,

яким є хвороба, процес повторної адаптації чи адаптація взагалі,

сама по собі, ставить високі вимоги до волі та характеру людини і мо0

же завдати шкоду психіці хворого. Варто пам’ятати, що передчасне

встановлення інвалідності приносить інколи непоправну шкоду

здоров’ю хворих. вони звикають до інвалідності, а це веде до психо0

логічної перебудови, і хворі «входять» у хворобу. Виведення із цього

стану пов’язано зі значними труднощами і вимагає участі багатьох

спеціалістів. Тому варто вважати, що переведення на інвалідність —

крайній захід [3].

Зниження працездатності, особливо у людей з високою мораль0

ністю, призводить до відчуття обов’язку перед суспільством, влас0

ною сім’єю. Думка про те, що вони не можуть більше виконувати

обов’язки, які взяли на себе, коли були здоровими, є значним пси0

хічним навантаженням. Тому суттєве питання майбутнього життя

інваліда — це визначити своє місце в суспільстві, що великою

мірою залежить від суспільних умов. Саме приймати працю корис0

ною суспільству, а отже, і самому собі створює позитивне ставлен0

ня до реабілітації. Тільки таким чином можна розв’язати психічні

проблеми реабілітації [2]. Але нерідко повернення індивіда до праці

утруднює оточуюче його середовище. Приміром, незважаючи на

відновлення працездатності, працевлаштування психічних хворих

становить великі труднощі через негативне ставлення до цих людей

працівників деяких підприємств і окремих посадових осіб, які моти0

вують свої дії тим, що у таких хворих може легко наступити рецидив
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хвороби. Для запобігання таким рецидивам лікар мусить ретельно

проводити диспансеризацію реабілітованих [2]. 
Цілеспрямована робота в царині реабілітації повинна поєднува0

тися із соціологічними й епідеміологічними дослідженнями.
До поняття «соціальна гігієна» входять: історія медицини; проб0

леми здоров’я народу; умови соціального і природного середовища,
що оточують людину, умови матеріального і культурного життя на0
селення як фактори народного здоров’я; наукові основи організації
і планування охорони здоров’я; методи вивчення здоров’я народу
і охорони його здоров’я.

Реабілітація в державі повинна бути одним із принципів орга0

нізації охорони здоров’я і справою всього суспільства. Варто ство0

рити при Міністерстві охорони здоров’я наукову групу з реабілітації,

при медичних університетах — кафедри реабілітації, в областях —

центри реабілітації. 

Наукова робота в царині реабілітації та її розвиток мають знахо0

дити своє місце в організації охорони здоров’я і, отже, медичного

обслуговування, вивчаючи закономірні зв’язки між санітарною си0

туацією та соціальними відносинами. Існують три аспекти соціаль0

но0гігієнічної реабілітації:

1. Облік людей, які потребують реабілітації, а для певних груп

хвороб (туберкульоз, онкозахворювання тощо) здійснюється пов0

ний облік. Суворий облік окремих груп хвороб поєднується із захо0

дами, що проводять лікарі, педагоги, економісти і працівники

відділів соціального забезпечення, метою яких є повернення в су0

спільство людей з названими хворобами.

2. Ініціювання епідеміологічних досліджень, які давали б відо0

мості про вимоги в царині реабілітації. Варто зосереджувати зусил0

ля на реабілітації у традиційних галузях, виявляючи турботу про

сліпих, глухих, осіб з особливими потребами (із фізичними вадами,

калік), осіб, що перенесли інфекції (туберкульоз, поліомієліт тощо)

та психічні захворювання, осіб із хронічними хворобами із в’ялим

початком і довготривалим перебігом.

3. Розвивати соціально0медичне мислення клініцистів, розро0

бити теоретичні основи організації реабілітації. Працю як метод

реабілітації включати в теорію медицини. Більше уваги приділяти

профілактиці й реабілітації в усіх галузях медицини, проблемі мо0

тивації праці інвалідів. Право на працю має бути гарантоване всім

громадянам, у тому числі і з пониженою працездатністю — як

внаслідок фізичного чи психічного ураження або хронічної хвороби.

248

Розділ ІV Фізична, медична  
реабілітація людей 



249

Основна мета реабілітації, яка спрямована на те, щоб «на основі

потреби в реабілітації за допомогою специфічних заходів зробити

певне коло осіб здатними до життя в суспільстві» [7], полягає в за0

лученні інваліда до нормального особистого та суспільного життя.

Останнє відіграє першочергову роль. Успіх професійної реабілітації

є мірилом успіху всього процесу реабілітації. Участь у суспільно

корисній діяльності (працетерапія, щадна робота), яка влаштовує

людину з пониженою працездатністю, дає змогу інваліду відчувати

себе повноцінним членом суспільства. Те саме стосується і доб0

ровільної праці людей пенсійного віку. 

Поряд з обумовленим тренуванням, суто фізичним використан0

ням залишкової працездатності інвалідів у трудовому процесі

вирішальне значення для збереження і відновлення фізичного та

розумового здоров’я людини має психічний вплив трудової діяль0

ності, відволікання від психокомплексу неповноцінності, що роз0

вивається на ґрунті хворобливого статусу. Праця — це фактор, який

стимулює здоров’я і формує особистість, і тому вона не повинна

зводитися до суто економічного аспекту забезпечення засобами

до життя в індивідуальному масштабі та збільшення суспільного

багатства.

Завдання — зробити інваліда спроможним до здійснення права

на працю, створити відповідні передумови для його залучення в су0

спільний трудовий процес з тим, щоб він міг усвідомити цінність

праці, — є гуманним обов’язком суспільства.

Успішна професійна реабілітація передбачає, звичайно, за наяв0

ністю спроможності до реабілітації, поряд зі створенням відповідних

передумов з боку суспільства, також готовність інваліда до реабі0

літації. На готовність до професійної реабілітації справляє суттєвий

вплив ставлення реабілітанта до праці, його мотивація праці.

5. Фізична реабілітація
Одним із видів реабілітації є фізична реабілітація, яка об’єднує

у своєму арсеналі різноманітні фізичні методи впливу на організм.

Навряд чи хто нині став би заперечувати, що існує єдність фізичних

і психічних функцій організму, тісний взаємозв’язок свідомості

і волі з роботою м’язів, серця, легень, шлунка та інших органів

людини. Добре відомо, що особи різного віку, які займаються

фізичними вправами, дотримуються гігієнічних вимог (норм) щодо

харчування, сну і загартування, не потребують практично ніякого

лікування. Це свідчить, як стверджував Ж. Тіссо (1780), що «рух, як
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такий, здатний своєю дією замінити будь0який засіб, але всі ліку0

вальні засоби світу не здатні замінити дію руху» [4]. Поєднання

фізичних вправ та масажу сприяє утворенню механізму ефективної

лікувальної дії на організм, розробленню окремих методик їх засто0

сування.

Один лише перелік фізичних методів лікування — лікувальна фіз0

культура (ЛФК), лікувальний масаж, мануальна терапія, фізіотерапія,

фітотерапія, голко0, рефлексотерапія, механотерапія, загартування,

працетерапія, санаторно0курортне лікування тощо — переконують

у наявності широких можливостей фізичної реабілітації. Вона

поліпшує якість лікування, запобігає можливим ускладненням при

різних захворюваннях і травмах, прискорює відновлення функцій

органів і систем, тренує й загартовує організм, повертає праце0

здатність, зменшує інвалідність, а при її виникненні допомагає

інваліду розвинути навички самообслуговування, професійно пе0

рекваліфікуватися, компесувати необоротні зміни, пристосовува0

тися до нових, незвичних для нього умов життя.

Величезного значення набуває фізична реабілітація в сучасних

умовах. Україна, будучи на перехідному етапі економічного розвит0

ку, тимчасово перебуває у скрутному матеріальному становищі і не

спроможна забезпечити безкоштовно медичною допомогою насе0

лення — і це в умовах підвищення цін на медикаменти, медичне об0

ладнання, стаціонарне й амбулаторне лікування та ін. Ця ситуація

особливо негативно позначається на наданні медичних послуг лю0

дям з особливими потребами. Отже, констатуємо: методи фізичної

реабілітації, що включають у себе переважно природні фактори

лікування, є не тільки достатньо ефективними, але й дешевими. 

Зазначимо, що для спеціаліста — фізичного реабілітолога, крім

стаціонарних закладів, є ще можливість працевлаштуватися, прид0

бавши патент для приватної практики. Адже відомо, що для України

характерне значне постаріння населення, а майже кожна людина

похилого вікухворіє накілька хвороб і потребує фізичної реабілі0

тації, корисно для сім’ї, родичів, знайомих.

Висновки
1. Фізична реабілітація разом із медичною реабілітацією вирі0

шує низку складних не тільки медичних, а й соціальних проблем.

2. У зв’язку з постарінням населення, зростанням випадків

інвалідності від травм потреба населення в фізичній реабілітації

зростатиме.
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3. Методи фізичної реабілітації не тільки ефективні, але й знач0

но дешевші противідомих методів і засобів лікування, відтак вони

доступніші для бідних верств населення і людей з особливими по0

требами.
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ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ
РЕАБІЛІТАЦІЙНО<СПОРТИВНОГО СУПРОВОДУ

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Рассмотрены проблемы внедрения реабилитационно�спортивного
сопровождения обучения студентов с особыми потребностями. Оха�
рактеризованы группы негативных факторов, влияющих на формиро�
вание личности студентов�инвалидов.
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The article reviews questions of implementing rehabilitation and sports
accommodation of students with special needs. It also provides characteris�
tics of negative factors groups that influence formation of students’ with di�
sability personalities.

Враховуючи, що фізична культура і спорт є потужним джерелом

відновлення психосоматичного здоров’я, корекції та компенсації

вроджених і набутих вад розвитку, соціальної адаптації та інтеграції

у суспільство, у програмі освіти інвалідів велика увага має приділя0

тися реабілітаційно0спортивному супроводу інтегрованого навчання

та виховання студентів з особливими потребами [2; 3]. Як свідчить

практичний досвід, вирішення вказаних завдань найкращим чином

забезпечується завдяки співпраці з українським і регіональним цент0

рами з фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт», реабілі0

таційно0спортивними школами інвалідів, що мають багаторічний

досвід роботи в цій галузі. 

Комплексною системою супроводу навчання передбачено залу0

чення студентів з особливими потребами до систематичних занять

фізичною культурою, відвідування факультативних занять і спор0

тивних секцій з метою поліпшення стану здоров’я, розкриття потен0

ційних можливостей, розширення сфери життєдіяльності молоді

з інвалідністю, підвищення розумової та фізичної працездатності,

корекції й компенсації відхилень у розвитку, а також соціальної

адаптації та інтеграції у суспільство [1; 2].

Упровадження системи реабілітаційно0спортивного супроводу

навчання студентів з інвалідністю передбачало реалізацію низки

організаційних заходів. Зокрема, проведене анкетування дало змогу

з’ясувати, що у переважної більшості студентів0інвалідів спо0

стерігається упереджене і пасивне ставлення до пропозиції відвіду0

вати реабілітаційно0спортивні заняття. Для з’ясування причин пе0

реважно негативного ставлення досліджуваних до можливостей

використання засобів фізичної культури і спорту з метою поліп0

шення стану здоров’я, корекції порушень моторної сфери, сприян0

ня психічному, фізичному та соціальному розвитку викладачами

кафедри фізичної реабілітації проведено вибіркове опитування сту0

дентів. Його результати дали змогу встановити причини негатив0

них тенденцій, що вказують переважно на несприятливий розвиток

особистості студентів з особливими потребами. Так, кількісний

і якісний аналіз отриманих даних дав можливість виокремити три
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групи негативних факторів впливу на формування особистості сту0

дентів0інвалідів. Охарактеризуємо їх.

По0перше, це 87% студентів0інвалідів, які мають неадекватну

(занижену) самооцінку. За низькою самооцінкою приховано два

різних психологічних явища: істинна невпевненість у собі [1], що

є наслідком відсутності системи корекційного навчання та вихо0

вання соціальної спрямованості на всіх етапах розвитку особистості,

і «захисна» невпевненість у собі [2], що полягає у самонавіюванні

власного невміння, відсутності здібностей тощо, що дає змогу не

докладати жодних зусиль задля досягнення кращих результатів

у будь0якій діяльності.

По0друге, це негативно0насторожене ставлення до занять

фізичною культурою, відсутність бажання систематично займати0

ся, відсутність елементарних валеологічних і фізкультурних знань.

Причини такого стану є наслідком багаторічної гіперопіки з боку

батьків, безпідставного відлучення дітей із вродженими і набутими

вадами розвитку від обов’язкових та всіх інших форм занять фізич0

ною культурою, постійного декларування обмежень, а не можли0

востей дитини з боку найближчого соціального оточення і педа0

гогів на всіх етапах розвитку особистості інвалідів. Зрештою, це

призводить до обмеження дієздатності й сфери життєдіяльності

студента0інваліда, низької соціальної активності, порушень пси0

хофізичного, соціального та особистісного розвитку.

По0третє, це пасивне ставлення студентів з особливими потре0

бами не тільки до свого здоров’я, а й до навчання, що виявляється

у небажанні докладати суттєві зусилля задля здобуття освіти. Указа0

не є наслідком неадекватного соціального виховання, коли батька0

ми студентів (у минулому дітей0інвалідів) у переважній більшості

випадків декларувалася і продовжує декларуватися така позиція:

«Дитині0інваліду всі зобов’язані всіляко сприяти». У такому разі

відбувається прихована заміна тлумачення терміна «сприяти» на

термін «давати за так» (включаючи освіту) тільки через те, що ми

маємо справу з інвалідом. 

Отже, виявлені особливості психосоціального розвитку студен0

тів з інвалідністю були враховані у процесі впровадження системи

реабілітаційно0спортивного супроводу навчання студентів з особ0

ливими потребами, що безпосередньо пов’язано з реалізацією ос0

новних державних програм у галузі соціального захисту і підтримки

інвалідів, розвитку фізичної культури і спорту та здійснюється
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через ВНЗ, СДЮСШ спортсменів0інвалідів, регіональний і Україн0

ський центр із фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

Проведення спільних реабілітаційно0оздоровчих і фізкультурно0

спортивних заходів забезпечує відновлення належного стану здоров’я

студентів0інвалідів, корекцію та компенсацію вроджених і набутих

вад розвитку, підвищення рівня спортивної майстерності, сприяє

поступовій освітній адаптації й інтеграції в суспільство студентів

з обмеженими можливостями. 
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ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я Й ОЗДОРОВЧІ
ЗАХОДИ В СУПРОВОДІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Рассмотрены проблемы физического здоровья и проведения оздоро�
вительных мероприятий в сопровождении обучения студентов с осо�
быми потребностями.
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The article deals with problems of physical health and recreation activi�
ties in accommodation of students with special needs.

Одним з найважливіших напрямів у реабілітаційному процесі

вважають визначення поняття здоров’я людини з особливими по0

требами в сучасному його розумінні. 

Сформувати, зберегти та зміцнити здоров’я молоді — найваж0

ливіше завдання нашого суспільства [1–2].

Традиційно й обґрунтовано визнається, що найважливішим фак0

тором формування здоров’я і підготовки студентської молоді до ак0

тивної життєдіяльності та майбутньої високопродуктивної праці

є фізичне виховання.

Разом з тим численні дані засвідчують, що традиційні методи ба0

зового фізичного виховання, ґрунтовані на концепції корисності

рухової активності взагалі і розвитку основних рухових якостей

і фізичного виховання, здійснюваного у спеціальних медичних гру0

пах, основу яких становлять положення лікувальної фізичної куль0

тури, не сприяють належною мірою зміцненню та відновленню

здоров’я студентів.

При цьому основними недоліками є недооцінка оздоровлення

з метою гармонійного розвитку особистості загалом, її резервних

функціональних можливостей, недостатня увага до базової пси0

хофізіологічної підготовки, неповноцінне використання на прак0

тиці досягнень сучасної науки про фізичне вдосконалення людини.

Відповідно до сучасних тренувань, здоров’я — це резервні ресур0

си організму, усієї нашої фізіології, що здобуваються за допомогою

вправ, навантажень. При цьому тренування резервів має бути ро0

зумним, поступовим, завзятим [3; 4; 5; 6].

За М. М. Амосовим, для придбання здоров’я потрібна фізкуль0

тура, що зміцнює мускулатуру, зберігає рухливість суглобів і міц0

ність зв’язок; поліпшує статуру; підвищує мінімальний викид крові

і збільшує дихальний обсяг легень; стимулює обмін речовин; зменшує

масу тіла; благотворно впливає на органи травлення; заспокоює нер0

вову систему; підвищує опірність простудним захворюванням [4, 6].

Здоров’я і благополуччя людини найтіснішим чином пов’язані зі

спроможністю витримувати психофізіологічні навантаження і на0

пруження у процесі її життєвої практики, що, своєю чергою, значною

мірою залежить від рівня розвитку в неї певних психофізіологічних

якостей і навичок. З огляду на це, заняття ОТ має включати як
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обов’язковий компонент цілеспрямоване формування фізичних

і психічних якостей і рухових навичок, необхідних для успішної

багаторічної життєдіяльності в будь0якому обраному напрямку:

аеробної витривалості, сили всіх основних м’язових груп, гнучкості,

спритності, реакції, швидкості, оперативного мислення, а також

навичок раціональної ходьби, бігу на короткі й довгі дистанції, пла0

вання, правильної постави, раціональних робочих поз тощо.

У преамбулі Статуту ВООЗ, затвердженого 1976 р., наведено

визначення поняття «здоров’я» як стану повного фізичного, духов0

ного і соціального благополуччя, а не лише як ознаки відсутності

хвороб або фізичних вад. Вважаємо слушним нагадати, що під

фізичним здоров’ям прийнято розуміти правильне функціювання

нашого організму і кожної з його систем.

Окрім об’єктивних причин, що впливають на стан фізичного

здоров’я молоді, існують суб’єктивні чинники, які залежать від

ставлення людини до власного здоров’я, розуміння його значення

для себе, свого майбутнього, для суспільства. Їх роль видається нам

досить важливою, особливо з огляду на те, що до недавна у нашому

суспільстві не існувало соціального замовлення на здоровий спосіб

життя як соціальну цінність: до послуг були листки непрацездат0

ності, які надавали людині можливість без особливих зусиль чекати

видужання. Між тим обставини суспільно0політичного життя в Ук0

раїні після проголошення нею державної незалежності кардиналь0

но змінилися, а спосіб життя, який переважно визначає стан здо0

ров’я людини, нині правомірно розглядають як систему взаємин

людини із собою та факторами оточуючого середовища. За цих

умов під взаєминами із собою мають на увазі наявність корисних

звичок, тобто таких, що зміцнюють природний ресурс здоров’я,

і шкідливих звичок, які руйнують його. Тому головним засобом

зміцнення і збереження здоров’я є не стільки лікування хвороб,

скільки виконання певних правил гігієни. «Здобути і зберегти здо0

ров’я, — зазначив М. Амосов — може тільки сама людина».

Сучасна ситуація в Україні щодо стану здоров’я молоді, який,

згідно з даними ЮНІСЕФ «Молодь у змінюваних суспільствах»,

є вкрай незадовільним і характеризується такими негативними по0

казниками:

– 90% чисельності усіх підлітків мають відхилення в загальному

стані здоров’я, з них 20% мають по два та більше захворювань. За0

хворюваність підлітків зросла у 1993–1998 рр. на 13,9%;
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– понад половину (62%) підлітків віком 12–14 років і понад 72%

молоді віком 15–20 років вживають алкоголь; 

– кожнен третій підліток 12–140річного віку і кожен другий після

15 років — палять;

– кожнен п’ятий підліток 15–180річного віку «знайомий» з нар0

котиками.

Зрозуміло, щоб запобігти подальшому погіршенню ситуації,

слід вживати невідкладні і рішучі заходи як з боку державних ор0

ганів, так і суспільства. А що можливість виправлення ситуації на

краще є реальною, свідчать також узагальненні підсумки впливу на

здоров’я людини різноманітних факторів, залежність від яких ви0

ступає в такому відсотковому вимірі:

– спадковість — на 20%;

– стану системи охорони здоров’я — на 10%;

– екології — на 20%;

– способу життя на 50%.

Тобто у найближчій перспективі, на етапі економічного станов0

лення України, все0таки найкращі надії на адекватне розуміння

здорового способу життя варто ставити в залежність від реальної

участі людини у створенні свого здоров’я. Без розвитку цього

підходу неможливо скласти уявлення про сутність соціально0при0

родної гармонізації здоров’я людини, а відтак і створити умови для

соціально0педагогічної реабілітації молоді з особливими потребами. 

Щодо стану здоров’я студентської молоді, то, за даними спе0

ціально проведених досліджень (Р. Т. Раєвський і співавт., 2004),

90% з них мають місце серйозні відхилення; 50% перебувають на

диспансерному обліку з приводу хронічних захворювань і не від0

повідають в середньому рівню державного стандарту фізичної підго0

товленості. Середній біологічний вік студентів, за даними комп’ютер0

ної діагностики, на 10–15 років випереджає календарний, що

свідчить про прискорені темпи старіння і підвищену схильність до

захворювань серцево0судинної, дихальної системи та опорно0рухо0

вого апарату. Тому цілком обґрунтованою є доцільність викорис0

тання заходів фізичної реабілітації. Разом з тим численні дані

свідчать, що традиційні методи фізичної реабілітації, базовані на

концепції корисності рухової активності, не сприяють належною

мірою зміцненню та відновленню здоров’я студентів. Це поясню0

ють недооцінкою резервних можливостей організму та недостатнім

використанням результатів наукових досліджень стосовно фізичного
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вдосконалення людини (Р. Т. Раєвський, С. М. Канишевский, 2004;

А. М. Разумов, В. А. Пономаренко, В. А. Пискунов, 1996; Д. М. Ка0

зин, М. Г. Плинова, Н. А. Литвинова, 2000; Н. М. Амосов, 2002).

Вивчення функціонального стану та готовності до навчання сту0

дентів з особливими потребами було одним із головних завдань

проведеного нами дослідження.

Обстежено 90 студентів першого курсу факультету соціальних

технологій віком 17–21 рік. Серед них значне число становили сту0

денти віком після 23 років, що можна пояснити відсутністю на

місцях своєчасної їх орієнтації на продовження навчання у ВНЗ

після закінчення загальноосвітньої середньої школи. 

Розподіл студентів за ступенем втрати працездатності та причи0

нами інвалідності свідчить про переважання інвалідів ІІ групи, що

характеризується наявністю в них значних вад здоров’я,

З0поміж інвалідів найбільший відсоток становили студенти з по0

рушенням нервової системи, захворюваннями органів опору і рухів

та органів зору, що відповідає статистичним даним. 

Із наведеного випливає, що вади здоров’я, які призвели до

стійкої втрати працездатності, супроводжуються розладами адап0

тивних процесів у серцево0судинній, дихальній та опорно0руховій

системі, що збігається з даними літератури щодо здоров’я студента. 

У процесі спілкування зі студентами ми отримали інформацію,

яка дала змогу оцінити їхній спосіб життя. Виявилось, що значна

кількість студентів на початку навчання у ВНЗ мали шкідливі звич0

ки, переважно зловживаючи палінням (41,3% випадків); переважна

більшість (77,2%) обстежених нерегулярно і неповноцінно харчува0

лася та мала низький рівень фізичної активності (81,1% випадків).

Це дало можливість оцінити спосіб життя як нездоровий у 81,1%

студентів (переважно за рахунок неповноцінного харчування і низь0

кої фізичної активності).

Важливими компонентами особистісного потенціалу студентів

з особливими потребами виявились дані про статико0динамічну

функцію хребта та функціональний стан життєво важливих органів.

У процесі опитування встановлено, що, крім скарг на основне захво0

рювання, більшість студентів (80,4%) відчували біль у грудному чи

поперековому відділі хребта, що пов’язаний з рухами, тривалим

сидінням чи підняттям непомірної ваги.

Сколіоз грудного чи поперекового відділу хребта на початкових

стадіях розвитку (І–ІІ ступінь) мав місце в 71,4% випадків, ознаки
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остеохондрозу хребта виявлені майже у всіх обстежених осіб. Час0

тота уражень хребта збігалася із загальновідомими даними про по0

ширеність цього захворювання у молоді і навіть перевищила їх. Це

пов’язано з гіподинамією чи статичними перевантаженнями хреб0

та у зв’язку з тривалим і вимушеним перебуванням студентів з особ0

ливими потребами у незручному для себе положенні. До того

ж підвищений рівень захворюваності на остеохондроз в обстеже0

них студентів пояснюється виявленням латентних (замаскованих)

тригерних зон апаратом ДЕНАС.

Проведені фізіологічні дослідження дали змогу виявити функ0

ціональні порушення життєво важливих органів у студентів з особли0

вими потребами.

Найнижчими виявились показники адаптованості системи ди0

хання та рівня фізичного стану, що пояснюється низькою фізич0

ною активністю обстежених осіб. Меншою мірою був знижений

адаптивний потенціал системи кровообігу, що, можливо, пов’язано

з прихованим порушенням кровообігу у зв’язку з недостатнім по0

стачанням кисню до клітин серця. Цією причиною, певною мірою,

могло пояснюватися зниження концентрації уваги та чутливості

нервових закінчень шкіри (відповідно в 79,5 і 81,8% випадків).

Рівень фізичного стану був високим лише у 12 (27,3%) студентів;

більший відсоток склав низький рівень фізичного стану обстеже0

них (31,8%). Загалом середній і низький рівні фізичного стану

констатовано у 75,5% студентів, що поряд з незадовільним спосо0

бом життя могло значно посилювати згубний вплив на стан здо0

ров’я, психологічний статус та успішність навчання. 

Для осіб з особливими потребами, що мають відхилення у стані

здоров’я, програма реабілітації здійснюється у принципі за такою

ж самою програмою, але з урахуванням медичних протипоказань,

обмежень і рекомендацій ведучого лікаря. З метою мотивації рухо0

вої активності та контролю за ефективністю соціально0педагогічної

реабілітації на початку і наприкінці річного циклу тренування (а ще

краще, в разі можливості, щомісяця) проводиться діагностика ста0

ну здоров’я і тестування загальнорозвивальної та спеціальної пси0

хофізіологічної і психофізичної підготовленості з аналізом і визна0

ченням рейтингу досягнутої фізичної досконалості. 

Оскільки названі розлади викликані постійно діючими стресовими

впливами та хронічною гіподинамією, які призводять до порушень

кровопостачання життєво важливих органів і кисневого голодування

і професійна Розділ ІV
з інвалідністю



тканин, у Хмельницькому інституті соціальних технологій застосо0

вуються такі базові заходи з фізичної реабілітації: 

1. Використання стандартних повітряних сумішей з підвищеною

концентрацією вуглекислоти — з метою переадаптації дихального

центру на більш повільне дихання з підвищеним рівнем СО2

у крові. Це сприяє покращенню кровопостачання клітин та віднов0

ленню порушених функцій життєво важливих органів.

2. Застосування нейроадаптивної стимуляції нейроподібними

імпульсами за допомогою приладу «ДЕНАС» перед початком чи

у процесі навчання студентів з метою швидкого відновлення

функцій нейрорецепторного апарату та переадаптації механізмів

саморегуляції на більш високий рівень функціонування з досягнен0

ням нормалізації порушених функцій.

3. Виконання комплексів фізичних вправ, спрямованих на са0

момобілізацію блокованих сегментів хребта, та вправ на самови0

тягнення хребта і зміцнення м’язового корсета на профілакторі

Євмінова, що сприяє відновленню порушеної статико0динамічної

функції та профілактиці прогресування остеохондрозу хребта.

Наведений комплекс заходів фізичної реабілітації після корот0

котривалих тренувальних занять може бути з успіхом використаний

не лише в умовах вищого навчального закладу чи реабілітаційного

центру, але й у дитячому дошкільньому закладі, у школі і навіть

у домашніх умовах. Для цього потрібно мати в користуванні прості

і доступні пристрої: профілактор Євмінова, комплект «САМОЗДРАВ»

і апарат «ДЕНАС». Реабілітолог чи методист з лікувальної фізкуль0

тури двічі на місяць контролює правильність використання процедур,

оцінює їх ефективність і, в разі потреби, вносить необхідні корективи. 

Використання запропонованої програми фізичної реабілітації до0

стовірно впливає на поліпшення показників здоров’я та фізичної підго0

товленості студентської молоді та студентів з особливими потребами. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані з вивченням ас0

пектів профілактики та відновлення функцій хребта у студентської

молоді та студентів з особливими потребами.
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професійної реабілітації інвалідів

МЕДИКО<МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ОВОЛОДІННЯ РОБІТНИЧОЮ

ПРОФЕСІЄЮ «СОЦІАЛЬНИЙ РОБІТНИК»
В УМОВАХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ

ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

Статья содержит материалы, в которых дано медицинское и ме�
тодологическое обоснование обучения инвалидов профессии «социальный
работник» в условиях Всеукраинского центра профессиональной реа�
билитации инвалидов, а также четко сформированы показания
и противопоказания для овладения этой профессией.

In article had materials in which the medical and methodological sub�
stantiation of training of invalids by a trade «the social worker» in conditions
of National center of professional rehabilitation of invalids is determined are
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resulted. Indications are precisely specified in article and contra�indications
for mastering by this trade.

Професія соціального робітника пов’язана з наданням соціаль0

ної допомоги пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним

громадянам похилого віку, тобто особам, які характеризуються

соціальною незахищеностю, обмеженням рухової активності.

Професійне навчання інвалідів за робітничою професією «соці�
альний робітник» супроводжується поєднанням переважно фізич0

ної праці середньої тяжкості та напруженості, розумового наванта0

ження легкої вираженості, а також напруження системи зорового

та слухового аналізаторів.

До несприятливих факторів професійного навчання треба віднес0

ти: періодичне значне фізичне навантаження, пов’язане з докла0

денням зусиль щодо зміни положення тіла малорухомої людини,

яка потребує догляду; безпосередній контакт із хворими (інфекційні

захворювання, психічні розлади); постійну роботу на ногах; зміну

емоційного стану під впливом зниженого емоційного тонусу клієнта;

загрозу користування несправною побутовою технікою.

Задля підвищення рівня якості й ефективності професійного

навчання за робітничою професією «соціальний робітник» разом із

Проектом ПРООН/МОП «Впровадження гнучких програм про0

фесійного навчання для безробітних» та Українським міжгалузевим

центром модульного навчання (УМЦМН) у 2004 р. був розробле0

ний пакет модульних навчальних матеріалів і програмно0методич0

ної документації за цією професією. Розробленню цих матеріалів

передувала поглиблена дослідницька робота, зокрема, розроблення

та написання медико0методологічного обґрунтування рекоменда0

цій щодо оволодіння робітничою професією «соціальний робітник».

Для забезпечення спроможності здійснювати навчання людей з об0

меженими фізичними можливостями за цією професією рекомен0

дований такий перелік захворювань, при яких навчання інвалідів

є перспективним: дитячий церебральний параліч (за винятком

гіперкінетичної форми, спастичної діплегії з вираженим порушен0

ням функції рухів у верхніх і нижніх кінцівках); наслідки перенесе0

них нейроінфекцій без виражених порушень функції рухів у верхніх

і нижніх кінцівках; наслідки перенесених черепно0мозкових травм

без симптомів вегетативно0судинної дисфункції (за винятком по0

рушень у руховій сфері); нервово0м’язові захворювання переважно
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первинного характеру без вираженого порушення рухової функції

кінцівок; захворювання опорно0рухового апарату (за винятком знач0

них порушень статико0динамічної функції); набута глухота різної

генези, що підлягає корекції слуховим апаратом; помірно виражені

порушення функції зору — міопія легкого ступеня зі значною ко0

рекцією зору за допомогою окулярів або лінз; захворювання серце0

во0судинної системи з порушенням кровообігу легкого ступеня;

хвороби ендокринної системи: цукровий діабет, ураження щито0

видної залози, надниркових залоз без виражених метаболічних

порушень; захворювання дихальної системи без симптомів вираже0

ної бронхообструкції; хвороби шлунково0кишкового тракту: хроніч0

ний гастрит, виразкова хвороба шлунка, холецистит.

Модульний принцип побудови навчальних матеріалів, значна

гнучкість модульної технології навчання забезпечують можливість

ефективно готувати персонал за названою професією. Модульна

технологія також дає змогу легко і логічно поділяти навчальний ма0

теріал для забезпечення можливості індивідуального принципу

навчання з урахуванням нозології захворювання. 

Крім того, розробляючи підходи до організації професійного

навчання за визначеною професією та враховуючи її специфіку,

потрібно було подбати про певні можливі обмеження. Основним

критерієм таких обмежень були, звичайно, медичні протипоказання.

Основними медичними протипоказаннями до навчання за

робітничою професією «соціальний робітник» є: дитячий церебраль0

ний параліч (гіперкінетична форма, спастична діплегія з вираже0

ним порушенням функції рухів у верхніх і нижніх кінцівках);

наслідки перенесених нейроінфекцій з вираженими порушеннями

функції рухів у верхніх і нижніх кінцівках; наслідки перенесених

черепно0мозкових травм із симптомами вегетативно0судинної дис0

функції, руховими порушеннями у верхніх і нижніх кінцівках; нер0

вово0м’язові захворювання переважно вторинного характеру з вира0

женим порушенням рухової функції кінцівок; наслідки пологової

травми з порушенням інтелекту, виражені емоційно0вольові пору0

шення, соціальна незрілість; захворювання опорно0рухового апа0

рату зі значним порушенням статико0динамічної функції; алергічні

реакції на побутовий пил, запахи від допоміжних речовин, що вико0

ристовуються при догляді за хворими та інвалідами; захворювання

серцево0судинної системи з порушенням кровообігу середнього

і важкого ступеня; хвороби ендокринної системи з вираженими
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метаболічними порушеннями; захворювання дихальної системи

з бронхообструкцією; хвороби шкіри: псоріаз, постійно рецидивую0

ча екзема, рецидивуючий дерматит.

Розроблення навчальних матеріалів за модульною методологією

Міжнародної організації праці має ще один важливий аспект при

застосуванні їх для професійного навчання інвалідів. Маються на

увазі ті зміни і трансформації, що відбуваються із самим навчальним

процесом, функціональні зміни у роботі педагога, зміни взаємо0

відносин у стосунках «педагог — слухач».

Модульна технологія професійного навчання забезпечує суто

індивідуальний підхід, коли кожен із слухачів може просуватися за

програмою із власною швидкістю без жодних втрат якості навчання.

Звичайно, такі новітні перетворення вимагали від персоналу Все0

українського центру професійної реабілітації інвалідів (далі — Центр)

сприйняття нової інформації щодо роботи із самою модульною

системою. Для того, щоб це забезпечити, за допомогою Проекту

ПРООН/МОП, УМЦМН було проведено низку семінарів, групо0

вих занять та індивідуальних консультацій із проблем модульної мето0

дології МОП. Значна частина персоналу Центру пройшла навчання

й одержала сертифікати на право організації навчального процесу

за модульною технологією МОП. 

Значним внеском у спільну роботу з упровадження модульної

методології навчання в професійну реабілітацію інвалідів стала

адаптація пакетів модульних навчальних матеріалів та програмно0

методичної документації для підготовки людей з обмеженими

фізичними можливостями. Ця робота, розпочата Центром разом

з УМЦМН і Проектом ПРООН/МОП «Впровадження гнучких

програм професійного навчання для безробітних», стала основою

для втілення цієї новітньої технології навчання у процес професій0

ної реабілітації інвалідів в Україні. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЇ РУХОВОЇ СФЕРИ
СЛАБОЗОРИХ ПІДЛІТКІВ НА ЗАНЯТТЯХ

З ОЗДОРОВЧОГО ПЛАВАННЯ

В статье изложены особенности коррекции двигательной сферы
слабовидящих подростков на занятиях по плаванию, предложены цик�
лы тренировочных занятий, раскрыты причины недостаточной эф�
фективности формирования двигательных навыков.

The author descripts particularities of moving sphere correction of adoles�
cents with hard of eyesight during swimming lessons. The author gives cycles
of training lessons. The author reveals reasons of lack of effection of moving
skills formation.

Специфіка навчання виходить із реалізації основних принципів

загального і спеціального навчання у процесі корекційно0реабілі0

таційної роботи з підлітками.

При значному збіднінні зорового сприйняття оточуючого світу

в розвитку тих чи інших функцій виникає низка вторинних відхи0

лень. При порушенні зору особливо сильно страждає формування

рухового аналізатора.
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На основі положення стосовно провідної ролі навчання і вихо0

вання у формуванні компенсаторних процесів і корекції вторинних

відхилень у розвитку підлітків у тифлопедагогіці здійснено низку

досліджень Б. В. Сермеєва, Е. П. Синьової, Д. О. Силантьєва,

Л. О. Солнцевой, присвячених організації спеціального навчання

і виховання дітей з порушеннями зору

При побудові навчально0тренувального процесу ми дотримува0

лися рекомендацій Ю. М. Верхошанського, В. М. Зациорського,

В. Н. Платонова .

Головною метою слугувало розроблення комплексної методики

корекції рухової сфери слабозорих підлітків з урахуванням ступеня

статевого дозрівання, здатної забезпечити ефективну компенсацію

рухової діяльності.

Відповідно до з цього визначені такі завдання:

– розробити організаційні і методичні основи занять із плаван0

ня зі слабозорими підлітками 11–14 років;

– визначити й систематизувати адекватні фізичні вправи з метою

корекції недоліків рухової сфери слабозорих при заняттях плаванням;

– експериментально обґрунтувати ефективність розробленої

методики у процесі багаторічних занять;

– розробити практичні рекомендації із застосування засобів і ме0

тодів у плаванні під час проведення занять зі слабозорими підлітками.

Запропонована нами методика припускала корекцію рухової

сфери слабозорих підлітків засобами занять плаванням. Для успіш0

ного впровадження цієї методики заняття були розподілені на тре0

нувальні на суші (заняття ЗФП) і тренувальні на воді (плавальна

підготовка).

В експериментальну групу входили слабозорі підлітки віком

11–14 років, які займалися за експериментальною методикою,

у першу контрольну групу входили слабозорі підлітки, які не зай0

мались за запропонованою методикою, у другу контрольну групу —

видючі підлітки 11–14 років із масової школи.

Корекційна програма ґрунтувалася на загально дидактичних

принципах дефектології. При навчанні рухових дій дотримувалися

такої схеми: ознайомлення, розучування, вдосконалювання. На цьому

етапі використовували принципи свідомості, активності й індивідуалі0

зації. Понад 60% займали наочні і словесні методи. Загальнопідго0

товчий етап тривав 12 тижнів. Рівень підготовленості слабозорих
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підлітків був невисоким, тому їм було потрібно поступове втягування

організму в роботу й у зв’язку з цим, була запропоновано наванта0

ження у прямолінійно0висхідній формі. 

Необхідною умовою при проведенні навчального експерименту

було використання словесної мови. Слова0подразники, виступаю0

чи у зв’язку із самими рухами сприяли свідомому, більш швидкому

і міцному оволодінню новими руховими діями.

На початковому етапі добиралися завдання загальної та спеціаль0

ної фізичної підготовки. Особлива увага приділялася підвищенню

загальної фізичної підготовленості підлітків, розвитку таких якостей,

як швидкість, витривалість, гнучкість, координаційні здібності, сила.

На воді вправи мали комплексний характер і чергувалися із впра0

вами на суші.

На другому етапі приділяли увагу розвитку аеробної витрива0

лості та максимальної сили. Інтенсивність навантаження сягала 70%.

На воді для розвитку витривалості аеробного й анаеробного ха0

рактеру застосовували пропливання відрізків 200–800 м з невели0

кими інтервалами відпочинку, при цьому ЧСС не повинна була

перевищувати 27–28 уд. / 10 с. 

Для розвитку рухових якостей пропонували методи: повторний,

виконання вправ до відмови, перемінний, круговий і рівномірний.

Удосконалювання техніки здійснювали методом об’єднаних зусиль. 

Тренувальний процес був спрямований на корекцію рухової

сфери і розвиток рухових якостей. У цьому сенсі особлива увага

приділялася спеціальним засобам, що сприяють удосконалюванню

техніки. До спеціальної фізичної та технічної підготовки зі слабозо0

рими підлітками включали швидкісно0силові, бігові вправи.

Відповідно до цього даний тренувальний тижневий цикл відпо0

відає такій схемі (див. табл. 1).

На воді вправи виконувалися по елементах, використовували

рухливі ігри.

При застосуванні таких вправ на воді надавали такі методичні

рекомендації:

1. Під час виконанні вправ стежити за технікою, малюнком руху

і ритмом, звертати увагу на амплітуду і на час прояву максимальних

м’язових зусиль.

2. Найбільший ефект досягається виконанням вправ з концент0

рацією вольових зусиль на вибуховому характері їх прояву.
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3. Виконувати спеціальні вправи, спрямовані на визначені м’язові

групи, які підвищують рухливість стопи, гомілковостопного, ко0

лінного і тазостегнового суглобів, м’язів спини і черевного преса.

4. Малі навантаження (пояс, жилет 0,25–1% від ваги спортсме0

на) застосовувати у процесі тренувань на воді.

5. Число повторень в одному підході не перевищувати 4–8 разів

у відрізках на довгі дистанції, 10–15 — у відрізках на середній дис0

танції (200–400 м), 15–20 разів при використанні відрізків протяж0

ністю 25–200 м.

6. При багаторазовому повторенні вправ інтенсивність плаван0

ня повинна збільшуватися поступово до максимально швидкого.

Обов’язковим має бути контроль за проявом зусиль і волею рухів.

7. Навантаження у плавальній підготовці по тижнях поступово

мають зростати як за обсягом (велике число повторень), так і за

інтенсивністю (збільшення режимів виконання вправ). Провідним

фактором має бути збільшення довжини відрізків, що проплива0

ються, на 2–3% через 1–2 мікроцикли. 

Другий етап загальпідготовчого періоду (основний) становив 24

тижні. Заняття зі слабозорими підлітками за розробленою нами ме0

тодикою проводилися відповідно до схеми, наведеної в табл. 2.

Наразі тренування мають наступну спрямованість, сутність якої

викладена нижче.

Понеділок. Завдання — розвиток спеціальної витривалості. Пла0

вання з максимально інтенсивністю з невеликими інтервалами відпо0

чинку. Вправи переважно виконуються в повній координації рухів.

Вівторок. Завдання — плавання у високому темпі (вдосконалю0

вання навичок у плаванні з великою швидкістю, розвиток швид0

кісних можливостей). Навантаження середнє.

Середа. Завдання — розвиток швидкості. Навантаження значна.

Четвер. Завдання — розвиток загальної витривалості. Наванта0

ження велике. Подолання відрізків не менш 600–800 м із середньою

інтенсивністю .

П’ятниця. Завдання — вдосконалювання техніки плавання ос0

новними і додатковими способами. Навантаження мале. 

На третьому етапі (контрольному) підготовчого періоду пере0

вага віддавалася підтримці досягнутого рівня розвитку функцій

систем організму, подальшому розвитку та вдосконалюванню ру0

хових якостей і рухової сфери слабозорих підлітків. Етап тривав 18

тижнів.
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Таблиця 1

Схема тижневого циклу тренувальних занять
зі слабозорими підлітками на першому етапі

загальнопідготовчого періоду корекційної програми

Таблиця 2

Схема малого циклу тренувань на другому етапі підготовчого періоду

В основу методики, що застосовувалася, покладені такі загальні

принципи:

– інтеграція всіх виховних зусиль суспільства; 

– гуманізація, увага до особистості кожної дитини;

– диференціація й індивідуалізація навчання, створення умов

для всебічного гармонійного розвитку дитини;

– застосування в корекційному процесі зі слабозорими підліт0

ками двох специфічних дидактичних принципи навчання дітей

з особливими потребами: принцип корекційної спрямованості

навчання і виховання та принцип диференційованого навчання. 

Тренувальні заняття тривали 1–1,5 год 2–3 рази на тиждень,

причому 45–60 хв загального часу заняття приділялося вправам на

суші (ЗФП).

Навантаження
Дні

1 2 3 4 5

Значне +

Середнє +

Мале + +

Відпочинок +

Навантаження
Дні

1 2 3 4 5

Велике +

Значне + +

Середнє +

Мале +
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З переходом підлітків з порушенням зору в травні в контрольно0

підготовчий період обсяг тренувальних занять помітно знизився.

Навантаження виконувалося переважно завдяки інтенсивності.

Внаслідок аналізу проведеного дослідження можна сформулю0

вати такі висновки:

1. Корекція рухової сфери слабозорих підлітків на етапі навчаль0

ного експерименту в навчально0тренувальних заняттях з плавання

на етапі попередньої базової підготовки здійснювалася за допомо0

гою вправ на силу, витривалість; як швидкісно0силову підготовку

використовували наступні вправи на суші й у воді: з подоланням

власної ваги, з різними додатковими навантаженнями, з викорис0

танням впливів зовнішнього середовища, з подоланням зовнішніх

опорів. При цьому в підготовці використовували три напрями: швид0

кісне, швидкісно0силове, силове плавання і 5 зон інтенсивності

(відношення до максимального результату): 40–50%; 50–60%;

60–70%; 70–80%; 80–90%; 90–100%.

2. При проведенні експериментальних занять з плавання зі сла0

бозоримип ідлітками 11–14 років дотримувалися принципів інди0

відуального підходу, корекційної спрямованості, єдності процесу

навчання основам наук і словесної мови, інтенсивного розвитку

слухового сприйняття, опори на предметно0практичну діяльність,

інтенсифікації мовного спілкування.

3. Структура поєднання вказівок з наочними компонентами

визначалася призначенням повідомлення, і для слабозорих вона

набирала своїх специфічних форм.

Словесно0наочні повідомлення в корекційно0педагогічному

процесі послідовно розподіляли на словесні та наочні компоненти.

При цьому обмежували значеннєвий обсяг кожної частини, а також

робили послідовну побудову, яка не допускала виключення логіч0

них ланок.

4. Для оперативної корекції найефективнішими формами було

усне мовлення з підкріпленням вказівними жестами, використання

засобів наочності. Використовувані в корекційно0тренувальному

процесі з плавання повідомлення в низці випадків не враховують

особливості слабозорих підлітків стосовно сполучення словесних

і наочних компонентів, що виявилось однією з причин недостатньо

ефективного формування рухових навичок, умінь та розвитку рухо0

вих якостей.

270

Розділ ІV Фізична, медична  
реабілітація людей 



271

5. Корекційні й навчально0тренувальні заняття зі слабозорими

підлітками дали можливість нівелювати розбіжності між слабозо0

рими і видючими дітьми у фізичному розвитку, фізичній підготов0

леності та кардіореспіраторній системі в більш короткий термін

порівняно з тими даними, які є в корекційній педагогіці.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ
ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТА ТРЕНАЖЕРІВ

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Рассматривается проблема кредитно�модульной технологии в фи�
зическом воспитании и физической реабилитации (биомеханике спорта)
учащейся молодежи, которая позволяет приблизить образовательный
комплекс Украины к европейским стандартам.
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In job the problem credit and modular technology in physical education
and physical rehabilitation (biomechanics of sport) of learning youth is dis�
cussed which allows to approach in educational complex of Ukraine to the
European standarts.

Сучасний етап розвитку суспільства, науково обґрунтована

програма його вдосконалювання ставлять перед вищою школою

принципово нові завдання. Виникають проблеми якісної перебудови

навчального процесу — значного підвищення його ефективності.

Розв’язувати ці проблеми екстенсивними методами в сучасних

умовах навряд чи раціонально, тому більшість фахівців важливе

місце в навчальній роботі відводить технічним засобам навчання.

Використання технічних засобів навчання є одним із найваж0

ливіших напрямків сучасного фізичного виховання й особливо

спортивного тренування. Під час спортивного тренування за допо0

могою технічних засобів можна успішно забезпечити керування

формуванням спеціальних рухових умінь і навичок [1, 2, 3].

Основною метою використання технічних засобів у фізичній

культурі та спорті є підвищення якості тренувального процесу,

а вже сам тренувальний процес може бути різної спрямованості,

тобто це може бути оздоровче тренування, відбудовне тренування

професійної діяльності людини, лікувальне тренування, тренуваль0

ний процес у спорті.

Технічні засоби (ТС) у спорті поєднують різнорідну групу при0

строїв, пристосувань і приладів, якими користуються педагоги і спортс0

мени для підвищення ефективності тренувального процесу [4; 5; 6].

Мета використання ТС: зменшення часу тренувального впливу

на організм спортсмена.

Об’єктом використання ТС є: 

– спортсмен;

– система «спортсмен—прилад»;

– система «спортсмен—спортсмен»;

– система «спортсмен—спортсмен—прилад».

Під технічними засобами навчання (ТСО) у фізичній культурі

та спорті розуміють тільки такі прилади, пристосування, тренажери,

тренувальні пристрої, що вирішують основні завдання дидактики

і використовуються відповідно до наступних педагогічних принципів:

Принцип домінування управлінських завдань. Найважливіші зав0

дання повинен вирішувати тренер, тому що технічні засоби не
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завжди мають достатню надійність; крім того, людина почасти здатна

справлятись зі складними завданнями керування за браком інфор0

мації і в непередбачуваних ситуаціях, що нерідкі у спортивно0педа0

гогічній практиці.

Принцип упорядкування інформаційного середовища. Від учасників

спортивного тренування потрібен інформаційний обмін, що інфор0

мує і керує, за якого обсяг і швидкість інформації відповідають мож0

ливостям тренера і тих, кого навчають (спортсменів), і технічних

засобів навчання.

Принцип індивідуалізації. Необхідним є облік можливостей кож0

ного тренера в освоєнні технічних засобів керування.

Принцип пізнавальної активності. У роботі з ТСО дуже важливе

прагнення тренера і спортсменів до оволодіння новими знаннями,

освоєння нових пристроїв, конструювання, винахідництва, творче

ставлення до своєї справи.

Принцип антропоморфності функцій. Співвідносяться можли0

вості тренера виконувати ті чи інші дії щодо керування спортивним

тренуванням порівняно з технічними пристроями, зокрема з ЕОМ,

що зрештою за низкою характеристик перевершують можливості

тих чи інших сторін діяльності людини.

Принцип компенсації функцій. Використання ТСО має певним

чином доповнювати чи резервувати можливості тренера.

Принцип системного функціонування. Якість роботи тренера і ТСО

оцінюється не диференційовано, а в системній, цілісній єдності, за

узагальненими показниками.

Принцип мінімізації контрольованих параметрів. Варто дотриму0

вати мінімальної кількості основних параметрів, оскільки це підви0

щує точність і надійність керування.

Перераховані принципи як складова частина загальних дидак0

тичних принципів сучасної педагогіки надають можливість більш

конкретно й ефективно їх реалізувати. Цим самої ТСО дають змогу

значно підвищити якість керування навчально0тренувальним про0

цесом.

Тренувальний пристрій — це технічний засіб, що вирішує визна0

чене локальне завдання у тренувальному процесі.

Спортивний інвентар — це засоби, обумовлені правилами змагань. 

Залежно від функцій у тренувальному процесі технічними

засобами можуть бути тренажери чи автоматизовані системи ке0

рування.
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Тренажер — технічний засіб, який дає змогу імітувати трену0

вальну і змагальну діяльність в умовах навколишнього середовища.

Тобто це ті пристрої й пристосування, що допомагають моделювати

ті чи інші умови майбутньої реальної діяльності тих, кого навчають.

Результати досліджень
за сучасною класифікацією тренажерів

Тренажери дають змогу моделювати різноманітні умови й ситуа0

ції. В основу їх конструкції покладені різні механічні, електричні,

логічні чи інформаційні процеси. Однак істотно не те, з чого зроб0

лений той чи інший тренажер, а те, які біомеханічні (психологічні

та інші) структури рухів він дає змогу моделювати. 

Наведемо класифікацію тренажерів.

За призначенням:
– для тактичної підготовки; означені тренажери повинні забез0

печувати вдосконалювання і моторного (виконавчого), і психічно0

го (цілеформуючого) компонентів. Тренажер для тактичної підго0

товки має імітувати умови змагальної діяльності (наприклад, макет

футбольного поля, на якому ставлять фігурки гравців і розучують

різні тактичні варіанти);

Класифікація тренажерів (за В. М. Зациорським, 1984)

За призначенням: За структурою:

Для вдосконалення технічної майстер0

ності

Із зворотним зв’язком

Без зворотного зв’язку

Для розвитку рухових здібностей
З терміновою інформацією

Без термінової інформації

Для розвитку динамічної рівноваги
Одноконтурні

Багатоконтурні 

Для реабілітації Відновлювально0оздоровчі

Для тактичної підготовки
In line
On line
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– для розвитку рухових здібностей; за допомогою таких трена0

жерів можна ефективніше працювати над вихованням і розвитком

спеціальних рухових і вольових якостей спортсменів у різних видах

спорту: сили, швидкості, витривалості (велотренажер «Спорт01»),

спритності, орієнтування в просторі, координації рухів, гнучкості, стри0

бучості, м’язового відчуття, ритмічності, сміливості та інших якостей;

– оздоровчі; тобто тренажери, що використовуються як один із

засобів зміцнення здоров’я, зниження захворюваності та підвищен0

ня продуктивності праці.

За структурою:
— без зворотного зв’язку, коли людина не одержує інформації

про ефективність своїх рухів;

— із зворотним зв’язком, засоби дають спортсмену змогу одержу0

вати інформацію про якість виконання вправи, забезпечують авто0

матичне вимірювання показників, що характеризують спортсмена,

і порівняння їх із програмним значенням;

— з терміновою інформацією, тобто ті засоби, що видають інфор0

мацію безпосередньо в процесі виконання вправи, вказують на

помилки безпосередньо в момент виконання дії (прикладом най0

простішого тренажера зі зворотним зв’язком і терміновою інфор0

мацією може слугувати дзеркало на заняттях з гімнастики); 

— одноконтурні тренажери, кони програмується один показник

життєдіяльності спортсмена (наприклад, кардіолідер); 

— багатоконтурні тренажери, коли програмуються водночас

кілька показників (наприклад, «човен—лабораторія»);

— in line автоматизовані тренажери, у яких вимірювані кількісні

характеристики потребують часових витрат на обробку і подання

результатів (наприклад, відеокомп’ютерний комплекс KINEX);

— оn line (реальний масштаб часу) — йдеться про автоматизовані

багатоконтурні тренажерні системи та діагностичні комплекси

з персональними комп’ютерами, оснащені спеціальними програ0

мами з миттєвого опрацювання і подання результатів вимірюваних

кількісних характеристик (наприклад, комплекс ергометрів фірми

TEXNOGYM);

— для вдосконалення технічної майстерності; в основі таких тре0

нажерів лежить принцип зворотного зв’язку, де еталоном виступає

як значення якогось одного показника (сила, швидкість, приско0

рення, траєкторія), так і зміна (крива на графіку) одного показни0

ка відносно іншого.
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Різновиди конструкцій тренажерів за В. Н. Платоновим (1999):
— різні пристрої, що стимулюють адаптаційні реакції організму

спортсмена за рахунок створення штучних кліматичних і погодних

умов (барокамери тощо). Тренажери для загальної фізичної підго0

товки (сучасні ергометри для аеробного тренування; прості трена0

жери для загальної силової підготовки);

— тренажери, що працюють за принципом полегшувального

лідирування;

— різноманітні керуючі пристрої, що забезпечують підтримку

заданої швидкості рухів, формування раціонального темпу і ритму

рухів (світолідери, гармати з програмним керуванням тощо);

— пристрої, що надають можливість поєднати процес розвит0

ку рухових якостей з технічним удосконаленням (гребний тре0

нажер);

— серія оригінальних тренажерів з опором, який змінюється, що

створює умови для одночасного прояву силових якостей і рухли0

вості в суглобах (використання важелів і ексцентричних дисків,

блоків, вантажів).

Викладене дає змогу засвідчити, що наразі у спеціальній літера0

турі в галузі фізичного виховання є безліч класифікацій, базованих

на різних методичних принципах. Однак, як показує практика, ці

розробки мають вкрай обмежене поширення, оскільки вони не

базуються на єдиній системній методології. А наявність більш

сучасної класифікації (пропонованої таким авторами, як А. Н. Ла0

путин, А. А. Архипов, 2000) надає можливість на об’єктивній основі

не тільки строго регламентувати використання вже наявних засобів

з великою користю для людини, але й, що особливо важливо, про0

ектувати розроблення нових, найбільш перспективних технічних

засобів, що уможливлюють значне підвищення ефективності усієї

системи фізичного виховання. Така класифікація фактично може

розглядатися як основна базова частина теорії фізичних вправ.

Класифікація тренажерів (за А. Н. Лапутиним, О. А. Архиповим,
2000 [3; 6])

Усі технічні засоби з обліком і організаційною структурою сис0

теми фізичної культури та спорту можна умовно розподілити на

засоби забезпечення фізичного виховання та здорового способу

життя, засоби забезпечення спортивного тренування і засоби забез0

печення змагальної діяльності. В усіх цих трьох видах діяльності
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фахівців у галузі фізичного виховання (педагогів, тренерів,

спортсменів) використовуються характерні для них фізичні впра0

ви, досить строго орієнтовані на досягнення цілей і вирішення

завдань: в одному випадку — збереження і підтримки здоров’я

людини, в другому — підготовки його для досягнення визначених

спортивних результатів, у третьому — власне до ефективної

(з найкращим результатом) участі в кожних конкретних змаганнях.

Технічні засоби в кожному випадку дають змогу за допомогою

фізичних вправ досягти конкретного, очікуваного від них резуль0

тату. Це звичайно можливо лише в тому разі, якщо вони природ0

ним образом доповнюють фізичні вправи, підсилюють їх ефект.

Усі технічні засоби, яке б місце вони не займали у пропоновано0

му поділі, перебувають у взаємодії з різними системами організму

людини: із системою керування рухами (нервовою системою), із

системою виконання рухів (опорно0руховим апаратом), із система0

ми обслуговування рухів (серцево0судинною, дихальною, травною,

видільною, ендокринною тощо). Оскільки всі технічні засоби,

взаємодіючи з організмом людини, передаючи йому енергію оточу0

ючого середовища чи одержуючи від нього певну порцію його

енергії, взаємодіють насамперед з його виконавчою системою

(опорно0руховим апаратом), має сенс базувати класифікацію цих

засобів на основних методологічних принципах, законах і меха0

нізмах взаємодії апарата рухів людини з оточуючим середовищем.

Ці закони широко використовуються передусім у сучасній біоме0

ханіці і кінезіології. Вплив технічних засобів на системи обслугову0

вання рухів здійснюється через м’язово0суглобний апарат людини.

Тому очевидно, що знання законів виникнення, перетворення

і передання енергії та руху в опорно0руховому апараті людини ма0

ють випереджати створення будь0якої можливої класифікації

технічних засобів. Таким чином, можна стверджувати, що в основу

найбільш об’єктивної класифікації мусять бути покладені: 1) ор0

ганізаційні принципи функціонування системи фізичної культу0

ри і спорту; 2) фізичні принципи взаємодії та обміну енергією між

організмом людини та середовищем; 3) принципи структуризації

різних підсистем організму, що забезпечують його життєдіяльність,

стосовно основної цільової функції — до руху; 4) біомеханічні

принципи перетворення енергії та руху в опорно0руховому апараті

людини.
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Висновки
З огляду на викладене, пропонується така сучасна класифікація

тренажерів (див. таблицю і рисунок):

Класифікація тренажерів

278

За призначенням

За структурою

зі зворотним

зв’язком 

без

зворотного

зв’язку

1. Для вдосконалення технічної майстер0

ності:

– ергометричні тренажери;

– тренажери зміни умов гравітації

1. Без терміно0

вої інформації

2. Для розвитку рухових якостей:

– швидкісні;

– силові;

– на гнучкість (активні, пасивні);

– на витривалість

2. З терміновою

інформацією:

2.1. Однокон0

турні

2.2. Багатокон0

турні:

– in line;

– on line

(АСОВ, комп’ю0

терна анімація)

3. Для розвитку динамічної рівноваги

4. Для тактичної підготовки:

– відеозапис;

– імітаційне моделювання

5. Відновні:

– для реабілітації;

– для відновлення втрачених функцій

6. Оздоровчі
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА
АДАПТАЦІЯ ОСІБ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ
ПАРАЛІЧЕМ НА ПІЗНІЙ РЕЗИДУАЛЬНІЙ СТАДІЇ

Рассмотрены вопросы комплексного использования средств физичес�
кой реабилитации в восстановлении детей с церебральным параличом.

The investigation deals with the problem of comprehensive usage of means
of physical rehabilitation for children with cerebral palsy.

Складність і в більшості випадків недостатня ефективність за0

ходів щодо реабілітації інвалідів у пізній резидуальній стадії ДЦП

зумовлюють необхідність пошуку нових форм коригувальної роботи

з цією групою інвалідів (Бадалян, Журба, Тімоніна, 2002; Камалов,
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Афанасенко, 2000; Мановіч, Жуховицький, Дементьєва, 1989;

Меженіна, 1966; Цукер, 1970; Ейдінова, 1969; Bobath До., Bobath

B., 1956; Bosch, 1972; Haskell, Barrett, Taylor, 1977). 

Наразі для лікувальної, оздоровчої та соціально0педагогічної ко0

риуувальної дії для інвалідів із ДЦП використовуються комплекси

різноманітних засобів і методів. Тим часом у сучасній вітчизняній

і зарубіжній літературі вкрай мало уваги приділяється реабіліта0

ційним заходам саме в пізній резидуальній стадії ДЦП.

Вирішуючи питання соціальної інтеграції та реабілітації інвалідів

із ДЦП, важливо враховувати соціально0психологічні особливості

цієї групи інвалідів (Добровольска, 2005; Каліжнюк, Шевченко,

2001), як, власне, й інвалідів взагалі (Полунін, 1999; Фінкель, 1996).

З погляду життєвої ситуації, для інвалідів із ДЦП характерні

відчуженість, незадоволеність своїм становищем, яке пов’язана на0

самперед із самотністю, проблемою пристосування до свого поло0

ження і необхідністю подолання психологічного дискомфорту.

Для цих осіб украй утруднено працевлаштування, участь у су0

спільному житті, створення власної сім’ї. Навіть працюючі інваліди

практично не беруть участі у житті суспільства, почасти відчувають

до себе сторожке, а то й неприязне ставлення з боку адміністрації

і здорових колег.

До відхилень, які найчастіше трапляються в емоційно0вольовій

сфері в інвалідів із ДЦП, належать: емоційна млявість, апатичність,

залежність від опікуючих осіб, невисока мотивація до самостійної

діяльності, до того ж, спрямованої на корекцію свого патологічно0

го стану, невисокий адаптивний потенціал. 

Почасти ці риси є складовими елементами психоорганічного

синдрому, почасти — наслідком гіперопіки хворої дитини у соціаль0

но благополучній сім’ї (Мамайчук, Чавес, 1999; Мартинов, 2004).

Труднощі, з якими стикаються інваліди із ДЦП, настільки

серйозні, що для багатьох дітей стають непереборними на шляху їх

соціальної адаптації. Такі особи поступово втрачають надію влаш0

туватися на роботу, усвмітнюються, відчуваючи свою непотріб0

ність, і вимагають підвищення групи інвалідності.

Величезну небезпеку в цій ситуації становить песимістичний

погляд на можливості інвалідів із ДЦП, який міцно укорінився

у свідомості багатьох медичних і соціальних працівників. 

Прогресивнішою є точка зору реабілітологов, які вважають, що

«нездатність пацієнта досягти відповідних цілей — це поразка не

і професійна Розділ ІV
з інвалідністю



пацієнта, а персоналу, який не створив техніки і програми, відпо0

відних можливостям пацієнта» (Тardieu, 1968). Адже навіть інваліди,

які мають тяжкий ступінь рухових порушень, при створенні певних

умов можуть знайти застосування своїм «обмеженим можливос0

тям».

Провідні зарубіжні реабілітологи, розглядаючи ДЦП не тільки

як хворобу, але і як сукупність обставин, в яких вимушена жити лю0

дина, вважають, що важливо запропонувати їй такі види допомоги,

які б дали можливість пристосуватись до цих обставин і жити мак0

симально повноцінним життям, і при цьому спостерігати за станом

пацієнта до досягнення його можливого рівня функціональної

спроможності.

Лікування інвалідів із ДЦП, як відзначають фахівці, має бути

комплексним, включати заходи щодо розширення рухових, мов0

них і психічних можливостей, з використанням усіх наявних

реабілітаційних засобів (Бадалян, Журба, Тімоніна, 1998; Бодажков,

Вівчар, 2000; Верхало, 2000; Гавріков, Северина, 1998; Герцен, Ло0

бенко, 2001; Грандо, Дмитрієва, 1990; Гончарова, 1992; Кассирський,

Горобців, 1998; Костадінов, Країв, 1997; Курбанова, Барська, 1999;

Мартинов, 2002; Мольська, 2001; Полунін, 2001; Сахно, Осіпова,

2003; Сермєєв, Ефіменко, 2000; Cotton, 1980; Cotton, Parnwell,

1977).

Засобами реабілітації інвалідів із ДЦП є методи соціально0

відновної дії, психологічної корекції, фізичної реабілітації (ЛФК,

масаж, рефлексотерапія, світлолікування, електролікування, віб0

ротерапія, магнітотерапія, теплолікування, водолікування) і про0

фесійна орієнтація. Методи лікувальної фізкультури, масажу,

фізіотерапії та рефлексотерапії застосовують на всіх етапах реабі0

літаційного лікування з урахуванням тяжкості функціональних

порушень і загальних протипоказань до цих методів лікування.

Лікувальна фізкультура як засіб реабілітації осіб із дитячим це0

ребральним паралічем займає в комплексній терапії одне з провід0

них місць і є природно0біологічним методом терапії, який сприяє

швидшому відновленню порушеної функції опорно0рухового апа0

рату (Мохів, 2002). На високій ефективності лікувальної гімнасти0

ки при церебральних паралічах наголошується у цілій низці робіт

(Бадалян, Журба, Тімоніна, 1998; Бодажков, Вівчар, 2000; Борт0

фельд, Рогачева, 1996; Гончарова, 1992; Желенкова, 1999; Ісанова,

2003; Каптелін, 1996; Мановіч, Жуховицький, Дементьєва, 1979;
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Меженіна, 1976; Мірзоєва, Бортфельд, Городецкая, Данілова, 1982;

Фізіотерапія, 1996; Bowiey, Gardner, 1900; Carrington, 1981; Haskell,

Barrett, Taylor, 1977). 

Наразі для реабілітації осіб із ДЦП використовують різні мето0

дики лікувальної фізкультури.

Семенова (1976), зокрема, пропонує методику ЛФК для дітей

перших двох років життя і більше, але з тяжкими формами захво0

рювання. Методика базована на знанні закономірностей рухового

розвитку здорової дитини і механізмів формування рухової пато0

логії у дітей із церебральним паралічем.

Штеренгерц (1996) розробив методику ЛФК для дітей шкільного

віку, в якій з урахуванням анатомо0фізіологічних механізмів дитя0

чого організму під час проведення занять і навчання трудовим на0

викам особлива увага приділяється емоційному фону.

Бортфельд і Рогачева (1986) рекомендують поєднувати лікуваль0

ну гімнастику з педагогічними заходами.

Згідно з методикою, запропонованою Bobath До. і Bobath B.

(1956), перш ніж навчати інваліда нормальному руху, необхідно

змінити патологічний руховий стереотип. Основним прийомом

є укладання паралізованої дитини в позу «ембріона».

Для інвалідів, що страждають на атонічну форму ДЦП, застосо0

вують методику Kabat (1953), в якій ставиться за мету вироблення

рухів за допомогою певних прийомів активізації мотонейронів

спинного мозку, що здійснюють скорочення м’язів. При цьому

інвалідам зі збереженим нормальним рівнем психічного розвитку

рекомендується спочатку виконувати певні рухи.

Для осіб з обмеженими руховими можливостями, з якими під

час занять не вдається встановити контакт, а також для інвалідів із

затримкою психомоторного розвитку рекомендується методика

Vojta (1981).

Для усунення контрактур нижніх кінцівок у інвалідів із ДЦП

Умханов (1985) пропонує використовувати компресійно0дис0

тракційні апарати. При цьому, на його думку, відбувається при0

гнічення високої рефлекторної активності мотонейронів, що

іннервують спастичні м’язи, і збільшується обсяг рухів у суглобах.

Загальними й обов’язковими принципами для всіх згаданих ме0

тодик є: 1) регулярність, систематичність і безперервність прове0

дення лікувальної гімнастики; 2) строга індивідуалізація вправ

ЛФК; 3) використання засобів і форм ЛФК відповідно до стадії
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захворювання, його тяжкості, віку і психічного розвитку осіб з об0

меженими можливостями; 4) поступове, строго дозоване збільшення

фізичного навантаження.

У пізній резидуальній стадії ДЦП головна мета ЛФК — нор0

малізація рухової діяльності інваліда через виховання установчих

і пригнічення тонічних м’язових рефлексів (Бадалян, Журба,

Тімоніна, 1998; Бортфельд, Рогачева, 1996; Семенова, 1986; Семе0

нова, Штеренгерц, Польська, 1996; Eason, Smith, Caron, 1994).

Частковими завданнями, на думку таких авторів, як Бортфельд

і Рогачева (1986), Вітензон, Бравічев, Журавльов (1974), Семенова

із співавторами (1986), Штеренгерц (1986) та ін., є поліпшення рух0

ливості в суглобах, стабілізація опороздатності, підвищення пра0

цездатності організму, навчання правильному диханню, відновлення

рухової активності, виховання схеми тіла (пози) і постави, трену0

вання системи рівноваги, поліпшення координації рухів. При цьо0

му, як зазначає Тardieu (1978), треба мати на увазі, що «хворий з ру0

ховими розладами церебрального походження не тільки не може

діяти, але він ніколи не знає, як діяти».

Каптелін (1986) вказує на ефективність гідрокінезотерапії —

лікувальної гімнастики у воді.

Часто попри всі заходи, що використовуються, в інвалідів із

ДЦП формується тугорухливість у суглобах, що переходить у контр0

актури. У цьому разі буває доцільним лікування гіпсовими пов’яз0

ками, носіння ортопедичного взуття, в разі потреби призначаються

ортопедичні пристрої, які дають змогу багатьом інвалідам прийняти

вертикальну позу і самостійно пересуватися (Андріанов, Затекін,

Козюков, 2001; Герцен, Лобенко, 2001; Каптелін, 1996; Курбанова,

Панська, 1999; Blum, 1993).

Ортопедичні пристрої для осіб з обмеженими руховими можли0

востями застосовують на різних етапах реабілітації, а також після

завершення відновного лікування. Ці пристрої сприяють збережен0

ню правильної початкової пози при стоянні та ходьбі, створюють

умови для зменшення спастичності та покращення функції ослабле0

них м’язів, сприяють нормалізації рухів у суглобах кінцівок і функ0

цій м’язів при ходьбі та стоянні ( Вітензон, Бравічев, Журавльов,

1984; Семенова, Махмудова, 1989).

Для отримання сприятливих результатів у комплексі реабі0

літаційних заходів інвалідів із ДЦП велике значення має викорис0

тання масажу, який поліпшує кровообіг, підвищує тонус і силу
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уражених м’язів, знижує їх спастичність (Біла, 2004; Бортфельд,

Рогачева, 1996; Васічкін, 2001; Дюкова, Лернва, 1995; Кунічев,

1995; Семенова, 1986; Семенова, Штеренгерц, Польської, 1996;

Штеренгерц, 1996). 

Майже всі прийоми та методи дії лікувального масажу переваж0

но спрямовані на нормалізацію рефлекторної діяльності централь0

ної нервової системи. Причому найефективнішими є такі методики

масажу: 1) класичний лікувальний масаж; 2) масаж для поліпшення

дихання; 3) сегментарний масаж; 4) точковий масаж.

Для зниження збудливості рухових клітин спинного мозку та дії

на трофічні процеси насамперед проводять масаж паравертебраль0

них спинномозкових сегментів у ділянці нижньогрудних, попере0

кових, крижових хребців для дії на нижні кінцівки (Біла, 2004;

Кунічев, 1995; Штеренгерц, 1996).

Як допоміжний засіб для зниження спастичного тонусу м’язів

використовують локальну дію холодом — кріотерапію. Викорис0

тання холоду на спазмованих м’язах верхніх і нижніх кінцівок

знижує швидкість проведення імпульсів по нервових волокнах

і пригнічує чутливість рецепторів, внаслідок чого збільшуються сила

і обсяг довільних рухів (Льовченко, 2001; Bobath До., Bobath B, 1956).

У комплексі відновного лікування інвалідів із ДЦП застосову0

ють: рефлексотерапію, світлолікування, магнітотерапію, парафіно0

і грязелікування, бальнеотерапію (вуглекислі, сірководневі, радонові,

хвойні, йодобромні, скипидарні ванни), душі, апаратну фізіоте0

рапію з використанням електричних струмів, різних за своїми

характеристиками: напругою, формою, частототою коливань, на0

прямком тощо (Буригіна, 1997; Герцен, Лобенко, 2001; Меженіна,

1976; Мольська, 2001; Семенова, Штеренгерц, Польської, 1996).

Часто методи реабілітаційної дії відносно інвалідів із ДЦП

у пізній резидуальній стадії зводяться до використання медикамен0

тозної терапії і масажу в поєднанні з прийомами лікувальної

фізкультури або ортопедо0хірургічними заходами, що сприяє лише

тимчасовій корекції рухових порушень і нерідко не дають реальних

результатів.

При розробці методики реабілітаційних занять для інвалідів

із ДЦП ми виходили з того, що вона повинна включати комплекс

заходів, спрямованих на рішення відповідних лікувально0оздоров0

чих і соціально0педагогічних задач. 
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При цьому ставилися завдання забезпечення: 

— всебічного впливу занять на інваліда; 

— наступного етапу — занять оздоровчою гімнастикою; 

— диференціювання навантаження залежно від ступеня вираз0

ності рухових розладів в інвалідів та їхніх психологічних особливостей; 

— закріплення позитивних змін у фізичному і психічному стані

інвалідів. 

Пропонована методика передбачає певну послідовність ліку0

вально0оздоровчих і соціально0педагогічних заходів, а також ряд

етапів в їх проведенні.

Важливе значення має відновлення правильних координа0

ційних взаємостосунків діючих м’язів при виконанні рухів, а також

зміцнення функціонально недостатніх груп м’язів. Із цією метою

в комплексі лікувальної гімнастики при ураженні верхніх кінці0

вок використовуються вправи для зміцнення м’язів спини з акцен0

том на міжлопаткові м’язи, для чого використовують переважно

вихідні положення на животі. При ураженні нижніх кінцівок

рекомендуються вправи, що сприяють зміцненню м’язів задньої

групи стегна і відвідних м’язів сідниць, стегна в різних початкових

положеннях. Ефективним є використання різних допоміжних

предметів і засобів, зокрема м’ячів, гумових еспандерів тощо. Ди0

намічні вправи, що пропонуються в комплексі лікувальної гімнас0

тики корисно поєднувати із вправами з опором (включаючи само0

опір); можливе підключення ізометричних вправ.

Для інвалідів, позбавлених можливості пересуватися самостій0

но, основна увага приділяється виявленню можливості прийняття

й утримання певної пози (самостійно або за допомогою реабіліто0

лога) і виконання рухів у цій позі.

Дія фізичних вправ спрямована на оволодіння основними скла0

довими довільного рухового акту: довільністю напряму, ампліту0

дою, силою, швидкістю. З цією метою пропонуються вправи, спря0

мовані на поліпшення координації рухів, рівноваги, на розвиток

рухливості, вироблення точних рухів з використанням у процесі

занять елементів розслаблення.

Значне місце повинні займати дихальні вправи, виконання яких

сприяє підсиленню окиснювально0відновних реакцій організму,

що в поєднанні з ритмом виконуваних фізичних вправ дає змогу

знизити тонус дихальної та скелетної мускулатури, уникнути її пе0

ренапруження.
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За наявності контрактур і фіксованих установок використову0

ють різні тренажери, зокрема велоергометр та інші пристрої меха0

нотерапії, заняття на яких сприяють розвитку рухливості в сугло0

бах, розробленню контрактур, а також узгодженню взаємодії м’язів

верхніх і нижніх кінцівок.

Виконання вправ на рівновагу й координацію пропонується

з різних вихідних положень.

Доцільне широке використання елементів рухомих ігор — таких,

як перекидання одне одному м’ячів різних розмірів і кольору, ме0

тання м’яча в ціль, закидання м’яча у кошик або коробку, ведення

м’яча з кидком у ціль, гра в кеглі, ігри з елементами волейболу,

бадмінтону, настільного тенісу.

При геміпаретичній формі ДЦП лікувально0оздоровчі заходи на

підготовчому етапі повинні бути спрямовані на відновлення пра0

вильної координованої взаємодії м’язів здорових і уражених

кінцівок при виконанні рухів.

Увага акцентується на симетричному виконанні рухів здоро0

вою і ураженою кінцівками, навчанні самоконтролю за виконува0

ними діями і узгодження їх з рухами здорових кінцівок на основі

зорово0моторної координації. При цьому необхідно акцентувати

увагу на тому, щоб усі рухи під час виконання комплексу вправ

інвалід починав із хворої кінцівки. Така установка сприяє пору0

шенню стереотипу домінування здорової кінцівки при виконанні

будь0якого руху.

Дозування вправ на здорові й уражені кінцівки повинно суворо

диференціюватися залежно від ступеня ураження кінцівок і вираз0

ності м’язової гіпотрофії.

Для посилення дрібної моторики в ураженій верхній кінцівці,

тренування функції опори і захоплення предметів пропонуються

традиційні вправи, що розвивають маніпулятивну функцію рук

(утримування палиці у вертикальному положенні хворою рукою

і перебирання пальцями вгору0вниз, збирання розсипаних дрібних

предметів, сірників тощо, із захопленням їх по черзі двома пальця0

ми: 10м і 20м, 10м і 30м і т.д., вправи з ручним еспандером тощо).

Для покращення маніпулятивних функцій кисті ми пропонує0

мо використання коригувальної гімнастики з фіксацією кисті

реабілітолога до кисті пацієнта (тандотерапія).

Пропонуються коригуючі вправи для м’язів спини, вправи на

рівновагу та координацію рухів.
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Корекція ходьби передбачає симетричне виконання рухів при

виконанні крокових рухів, тренування перекочування стопи ураже0

ної кінцівки, зокрема з використанням різних допоміжних засобів

у вигляді манжет, брусів, тредбана, валиків тощо.

Заняття на тренажерах (веслування, велоергометр), використан0

ня рухливих ігор з елементами волейболу тощо сприяють усуненню

асиметричного рухового стереотипу.

Вибору лікувально0оздоровчих заходів на підготовчому етапі

при атонічно0астатичній формі ДЦП має передувати виявлення

можливості інваліда приймати й утримувати певну позу — само0

стійно або допомогою реабілітолога.

До комплексу лікувальної гімнастики включають вправи для

зміцнення основних груп м’язів, вправи на рівновагу і координацію

рухів з різних вихідних положень, з використанням різних присто0

сувань. Наприклад, для корекції положення голови використову0

ють прийоми фіксації погляду на нерухомих предметах при вико0

нанні вправ зі зміною вихідного положення і без його зміни.

З урахуванням зниженої мотивації хворих до активної діяль0

ності, пропонуючи їм виконання тих або інших вправ, важливо

«обігравати» ці вправи, пропонувати образні та сюжетні вправи.

До комплексу необхідно включати вправи на зосередження уваги

і точність виконання рухів, використання занять на тренажерах —

йдеться про веслування, велотренажер, сприяння залученню в рух

основних груп м’язів.

Гіпотонія і слабкість м’язів у інвалідів з атонічно0астатичною

формою ДЦП вимагають більшою мірою, ніж при роботі з інваліда0

ми, котрі мають спастичні або поєднані спастико0гіперкінетичні

розлади, обов’язкового тренінгу, тобто корекції навантаження з ура0

хуванням досягнутого ефекту.

Під час організації цих занять важливо забезпечити диферен0

ціювання навантаження для інвалідів з урахуванням ступеня вира0

женості в них рухових розладів.

З цієї точки зору доцільним є розподіл інвалідів на три групи.

До першої групи належать інваліди з дещо вираженими рухови0

ми порушеннями у верхніх кінцівках, які пересуваються са0

мостійно без допомоги спеціальних пристосувань. 

До другої групи належать інваліди з переважанням рухових роз0

ладів у нижніх кінцівках, котрі пересуваються самостійно за допо0

могою спеціальних пристосувань (милиць, ходунків, канадських

паличок). 
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У третю групу включають інвалідів, практично нездатних пере0

суватися самостійно.

Залежно від тяжкості рухових порушень проводиться і загальне

диференціювання способів виконання вправ комплексу.

Проблема широкого залучення інвалідів із ДЦП в активне жит0

тя суспільства, зокрема в її спортивну сферу, організації їхнього

дозвілля на основі суспільної участі здорових і інвалідів, стає дедалі

актуальнішою (Столяров, 2001; Столяров, Іпатов, 2005).

На жаль, у літературі практично відсутні вказівки на шляхи її

вирішення. Для закріплення досягнутих позитивних результатів

у процесі реабілітаційних занять можуть бути використані різні за0

соби, методи та форми організації дозвілля інвалідів із ДЦП, що

уможливлюють прояв їхньої самостійної фізичної та соціальної актив0

ності, а також спілкування з іншими особами з інвалідністю та без

інвалідності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ ЛФК,
СПРЯМОВАНИХ НА КОРЕКЦІЮ ПОСТАВИ

ТА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ ЗОРУ

У СПЕЦІАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

В статье раскрыта суть специфики проведения занятий ЛФК
и принципы методики коррекции физического развития слабовидящих
детей младшего школьного возраста. Проведен сравнительный анализ
организации занятий ЛФК в условиях спецшколы�интерната для сла�
бовидящих детей и учебно�реабилитационного центра.

In clause the essence of specificity of carrying out of employment LFK and
techniques of correction of physical development of visually impaired chil�
dren of younger school age is opened. The comparative analysis of the organ�
ization of employment ЛФК in conditions of a special school�boarding school
for visually impaired children and the educational�rehabilitation center is
lead.

Формування і збереження навичок правильної постави, а також

корекція їх порушень — один із основних розділів фізичного вихо0

вання дітей молодшого шкільного віку. Формування правильної

постави у дітей здійснюється лише за умови оволодіння вчителями

та батьками науково обґрунтованою методикою, яка базується на
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основі загально0педагогічних та специфічних принципів фізичного

виховання (І. А. Варшавський, 1981; Е. С. Вільчковський, 1983;

В. Н. Болобан, 1990; Л. В. Волков, 1991; О. С. Куц, 1994; А. Ф. Бо0

рисенко, 1997; Б. М. Шиян, 1997; Т. Ю. Круцевич, 1999 та ін.). 

Постава, як умовний руховий рефлекс, є невід’ємною частиною

фізичного розвитку дитини і піддається цілеспрямованому педа0

гогічному впливу, який вимагає методів комплексного підходу

та використання різноманітних загальних і специфічних засобів

профілактики та корекції (Є. А. Крапивіна, 1991; Ю. Н. Курпан,

1990; О. Ю. Бубела, Є. Н. Приступа, 2002 та ін.). 

Виховання правильної постави, за дослідженнями М. І. Фонарева

(1981), І. Д. Ловейко (1988), Л. Б. Лушинської (1996), Б. М. Шияна

(1993) та інших фахівців, є потужним заходом профілактики

викривлень хребта. Вирішальна частина процесу формування пос0

тави входить в обов’язки батьків і вчителів у дошкільний і шкільний

періоди і має тривати впродовж усього життя людини (О. Ю. Бубе0

ла, 2000; Л. П. Волков, 1981; Клапчук, Дзяк, Муравов, 1995).

Дослідження показали, що всі форми порушень постави (суту0

лість, кругла та плоска спина, асиметрія в тілобудові, сколіоз тощо)

почасти виникають у фізично слабких дітей з ослабленим станом

здоров’я (М. С. Васильєва, 1983; В. Л. Андріанов, Г. А. Баїров,

В. І. Садофьєва, 1985; Г. Л. Апанасенко, 1985; Н. В. Білошицька,

2000 та ін.).

Наше дослідження проводилось на базі Львівського навчально0

реабілітаційного центру (НРЦ) для дітей з вадами зору «Левеня» і на

базі середньої спеціальної школи0інтернату для дітей зі зниженим

зором (с. Підгірці Стрийського району Львівської області). У дослі0

дженні брали участь 98 слабозорих молодших школярів — учнів

спеціальних навчальних закладів.

Мета нашого дослідження — визначення особливостей орга0

нізації занять з ЛФК зі слабозорими дітьми молодшого шкільного

віку, які мають порушення постави і недостатній фізичний роз0

виток.

За даними наших досліджень, найпоширенішими захворюван0

нями органа зору серед слабозорих молодших школярів є амбліопія

різного ступеня — 48%, астигматизм — 42%, спазм акомодації —

36%, вади розвитку зорового аналізатора, в тому числі вроджені:

вроджений птоз повік, недорозвиток зорового аналізатора, пато0

логія кришталика та судинної оболонки, атрофія зорових нервів

і професійна Розділ ІV
з інвалідністю



та ін. — 28%, міопія різного ступеня — 21%, косоокість — 20%

і ністагм — 18%. 

Рідше зустрічається гіперметропія (10%), атрофія зорових нервів

(9%), катаракта (4%), глаукома (3%), хоріоретиніт (3%), а також

ахромазія, анірідія і афакія (близько 1–2%) (рис. 1).

Рис. 1. Поширення захворювань органа зору серед дітей

молодшого шкільного віку з вадами зору

У 52 (50,96%) дітей патології органа зору та порушення функцій

зорового аналізатора є комплексними, що ускладнює добір фізич0

них навантажень на заняттях з фізичного виховання і ЛФК.

Серед супутніх захворювань у молодших школярів із вадами

зору провідне місце належить порушенням постави та деформаціям

опорно0рухового апарату. Проведені нами дослідження показали,

що у 95% молодших школярів з вадами зору спостерігаються пору0

шення та деформації постави, які нерідко поєднуються із хвороба0

ми внутрішніх органів та нервової системи (В. М. Ремажевська,

Ю. М. Раніцький, 2004; Л. Бровченко, 2005, 2006), а за даними інших

фахівців ця цифра сягає 100% (О. Єрьоміна, Є. Страшко, Л. Кото0

ва, 2006), (див. рис. 2).

Загалом порушення постави були виявлені у 93 (близько 95%)

дітей, з них: у 25 (24,5%) виявлено сколіоз і сколіотичну поставу,

у 63 (61,74%) спостерігалась сутулість та кругла спина, у 12 дітей

(11,76%) — деформація грудної клітки, у 4% — асиметрична постава.
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У 58 (близько 60%) слабозорих школярів виявлено плоскостопість.

Окрім того, у 54 (55%) обстежених нами молодших школярів із ва0

дами зору спостерігалися комплексні порушення постави, тобто

виявлено поєднання відразу кількох дефектів постави. 

Рис. 2. Поширення типів порушеної постави серед

молодших школярів з вадами зору

Показники наших досліджень збіглися з даними інших

дослідників, які свідчать про те, що близько 26% слабозорих дітей

молодшого шкільного віку мають знижений фізичний розвиток,

а у близько 45% дітей спостерігається його дисгармонізація, що

пов’язана з низьким рівнем функціональних показників організму.

Також зазначається високий рівень загальної захворюваності ор0

ганізму слабозорих дітей протягом одного навчального року, серед

якої близько 75% припадає на хвороби органів дихання і гострі

інфекційні захворювання, що пов’язано зі зниженим імунітетом

організму даного контингенту дітей (А. Акимова, 1987; А. Данків,

2005; Л. Єракова, 2005 та ін.). 

Згідно з неповною віковою періодизацією, молодший шкільний

вік припадає на 6–110й роки життя дитини. Це перехідний період

для закладання багатьох психофізичних функцій і властивостей

особистості. В біологічному сенсі діти в цьому віці переживають

період вторинного округлення (ріст тіла в довжину уповільнюється,

а маса тіла збільшується). Відбувається інтенсивний розвиток

м’язової системи. Цей вік є сенситивним періодом для розвитку

багатьох фізичних якостей, вдосконалюються хода і біг. Саме

в цьому періоді відбувається перша головна переміна у сталому
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житті дитини — дошкільник стає школярем, відповідно змінюється

провідний вид діяльності дитини — гра замінюється процесом на0

вчання. Відбуваються зміни у спілкуванні та стосунках з іншими

людьми. 

Шкільне середовище суттєво впливає на психофізичний розви0

ток дитини, але за неправильної побудови навчального процесу цей

вплив може бути й негативним. 

Згідно з віковими особливостями розвитку, хребет дитини мо0

лодшого шкільного віку є вельми чутливим до зовнішніх дій, ске0

летні м’язи характеризуються слабким розвитком сухожилків,

фасцій і зв’язок, тому вони легко деформуються при тривалому ста0

тичному положенні тіла під час предметних уроків без активних

періодів відпочинку та додаткових корекційно0оздоровчих занять.

Треба зазначити негативні фактори формування порушень постави

у дітей молодшого шкільного віку з вадами зору, які виникають

з початком їхнього навчання в школі. Насамперед — це тривале

статичне положення тіла дитини під час предметних уроків. Дитина,

яка має різко знижену центральну гостроту зору (навіть з вико0

ристанням окулярів), намагається наблизитися до об’єкта, який

розглядає, нахиляючись над столом. Або за наявності центральної

скотоми чи порушень у макулярній ділянці, сітківки, дитина вико0

ристовує периферичний зір, нахиляючись до об’єкта саме тим боком,

з якого вона має найкращу гостроту зору. Так, різноманітні пору0

шення зорового аналізатора змушують школяра обирати оптималь0

не положення тіла під час читання, письма, прийняття їжі тощо,

яке часто суперечить вимогам з боку формування правильної постави. 

По0друге, це цілеспрямована й організована діяльність слабозо0

рої дитини протягом дня, яка призводить до швидкої втоми,

погіршання показників фізичних і психічних функцій організму.

Особливо це стосується учнів перших0других класів спеціальних

навчальних закладів. Дітям важко звикнути до систематизованого

навчального розкладу, і на різних спеціальних заняттях, які про0

водяться у другій половині дня, у них спостерігається психічна

і фізична втома, яка виявляється у вигляді неуважності, сповіль0

неності рухів, порушенні координації, небажанні виконувати уро0

ки тощо. Тому основним завданням батьків, вчителів і адміністра0

ції спеціальних шкіл для дітей із вадами зору є запобігання появі

таких порушень як під час перебування дитини в школі, так і в до0

машніх умовах.
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Встановлено, що діти з вадами зору в моторному і фізичному

розвитку відстають від своїх практично здорових однолітків. Це

пов’язано з тим, що захворювання органа зору і порушення

функцій зорового аналізатора негативно позначаються на пов0

ноцінному розвитку дитини, а отже страждають вищі психічні

функції, зокрема процес пізнання навколишнього середовища.

Наслідком зниженого зору є недостатня рухова активність дитини,

що, своєю чергою, спричинює відставання у фізичному розвитку,

погіршення рухових функцій, координації, орієнтації у просторі та

інших важливих функцій (Л. Ф. Касаткін, 1980; Г. Д. Жабоєдов,

А. О. Ватченко, М. М. Тимофєєв, 2003; В. М. Ремажевська, Ю. М. Ра0

ніцький, 2004 та ін.).

Деякі особливості корекції фізичного розвитку слабозорих дітей

засобами фізичного виховання висвітлені в наукових працях ба0

гатьох дослідників (В. Ф. Афанасьєв, 1975; Л. Ф. Касаткін, 1975;

В. А. Кручинін, 1979; Б. В. Сермієв, 1987; А. К. Акімова, 1987;

Л. Плаксіна, 1998 та ін.). Сьогодні ця проблема залишається акту0

альною, і це дає можливість молодим фахівцям глибше досліджувати

її основні аспекти, пропонуючи при цьому різноманітні засоби про0

філактики та корекції (Н. Байкіна, Д. Силантьєв, 2000; М. А. Мі0

шин, Т. А. Патраніна, 2000; Л. С. Сековец, 2000; Л. Н. Ростомашілі,

2000, 2002; В. Ремажевська, Ю. Раніцький, 2004; Л. Єракова, 2005

та ін.). 

Недостатньо висвітлено у спеціальній літературі питання орга0

нізації занять з ЛФК зі слабозорими дітьми, зокрема не існує розроб0

лених програм з ЛФК для дітей дошкільного і молодшого шкільного

віку з вадами зору, які навчаються у спеціальних навчальних закла0

дах. Окремі методичні рекомендації щодо особливостей прове0

дення оздоровчо0реабілітаційних занять за деякими авторами

(Л. А. Дружиніна, 2000; М. А. Мішин, 2000, 2002; Н. Н. Ларіонова,

С. Н. Попов, 2004 та ін.), розкривають принципи підбору, класи0

фікації та дозування фізичних навантажень для дітей з вадами зору.

Ефективність лікування зорової патології, а саме підвищення

центральної гостроти зору, відновлення бінокулярного зору, покра0

щення зорової працездатності, є більш істотним у дітей з високою

та раціонально організованою руховою активністю. Систематичні

заняття фізичними вправами позитивно впливають на функціональ0

ний стан зорового аналізатора, а саме на показники швидкості пере0

робки інформації, стійкості акомодації та швидкості розпізнавання
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предметів. Відзначено також позитивний вплив фізичних вправ на

поліпшення кровообігу циліарного м’яза, гостроту зору і гостроту

глибинного зору у слабозорих дітей (В. Ремажевська, Ю. Раніць0

кий, 2004).

Вади зору в дітей, які становлять контингент спеціальних шкіл,

не можуть бути протипоказаннями до занять з фізичного вихован0

ня та ЛФК. Дослідження фахівців з питань фізичного виховання

школярів із вадами зору (А. К. Акимова, 1987; Б. В. Сермєєв, 1987;

В. М. Ремажевська, Ю. М. Раніцький, 2004) дали змогу визначити

низку загальних протипоказань і застережень до виконання певних

фізичних навантажень під час занять коригуючою гімнастикою.

Для створення оптимальних умов організації та проведення за0

нять з ЛФК, спрямованих на корекцію постави, а також підвищення

рівня фізичного розвитку і функціональних можливостей орга0

нізму слабозорих дітей молодшого шкільного віку, ми пропонуємо

послідовний розподіл фізичного навантаження на організм дітей

цієї нозологічної групи протягом тижня. У спеціальних навчальних

закладах для дітей із вадами зору, паралельно із двома уроками

фізичної культури щотижня, необхідно проводити три заняття

з ЛФК (В. Ремажевська, Ю. Раніцький, 2004).

У Львівському навчально0реабілітаційному центрі для дітей із

вадами зору «Левеня» розклад складається таким чином, що уроки

фізичної культури і заняття з ЛФК послідовно чергуються в тижне0

вому розкладі занять (Пн, Ср, Пт — заняття з ЛФК; Вт і Чт — урок

з фізичної культури). Такий розподіл занять у тижневому розкладі

дає можливість дотримуватись основних принципів фізичного ви0

ховання — систематичності, послідовності та безперервності впливу

фізичних навантажень, що є вельми важливим аспектом при роботі

з дітьми, які мають вади зору або інші порушення функцій організму.

Три заняття з ЛФК, які проводяться в НРЦ «Левеня» протягом

тижня, мають одну мету і чітко окреслені завдання. Загальною метою

цих занять є корекція постави та фізичного розвитку слабозорих

дітей молодшого шкільного віку, загальним принципом роботи —

добір адекватних фізичних навантажень згідно з індивідуальними

можливостями кожної дитини, враховуючи застереження і проти0

показання до фізичних навантажень при різних захворюваннях зо0

рового аналізатора .

У НРЦ «Левеня» проводять два типи занять: індивідуальні та

групові. Індивідуальні заняття тривають 30 хв, вони передбачають
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роботу з одним0двома дітьми. Як правило, такі заняття відвідують

«найважчі» діти, які мають у сукупності кілька захворювань. Гру0

пові заняття тривають 40 хв і передбачають роботу з однорідною, за

медичним діагнозом, групою дітей. Кількість дітей у групі не пере0

вищує восьми осіб, що дає змогу вчителю дотримуватись заходів

безпеки і працювати за принципом індивідуально0групового підхо0

ду до побудови заняття.

Кожне окреме заняття з ЛФК будується за всіма принципами

побудови заняття з фізичного виховання, тобто поділяється на три

частини: вступну, основну і завкршальну. У вступній частині став0

лять за мету підготувати організм дитини з вадами зору до основних

фізичних навантажень в основній частині. Тут повинні вирішува0

тись організаційно0виховні аспекти створення позитивного та

свідомого налаштування на заняття, активізації функціональних

систем організму дитини. В основній частині вирішуються постав0

лені завдання з корекційно0реабілітаційної роботи зі слабозорими

дітьми, тобто застосовуються адекватно дібрані фізичні наванта0

ження, спрямовані на корекцію постави, підвищення рівня фізич0

ного розвитку та функціональних систем організму дітей з вада0

ми зору. Головна увага повинна приділятися чергуванню фізичних

вправ із гімнастикою для очей, а також чергуванню фізичного на0

вантаження з періодами адекватного відпочинку. Мета завершаль0

ної частини заняття з ЛФК із дітьми молодшого шкільного віку, які

мають вади зору, — нормалізація функціональних систем організму,

нормалізація психоемоційного стану, концентрація уваги.

Особливістю цих занять є те, що вчитель під час заняття врахо0

вує офтальмологічний діагноз (проводить спеціально дібрані

комплекси вправ для очей і поєднує їх із комплексами фізичних

вправ) і супутні порушення, використовуючи при цьому різні засо0

би і методи корекції, з урахуванням застережень і протипоказань

при доборі фізичних навантажень.

Як відомо, одним із основних принципів фізичної реабілітації

є принцип комплексного застосування всіх необхідних реабілі0

таційних заходів, що дає змогу послідовно і всебічно впливати на

певну проблему (В. М. Мухін, 2001; С. Н. Попов, 2004 та ін.).

У спеціальних навчальних закладах для дітей із вадами зору,

окрім занять з ЛФК, повинні проводитися: лікувальний масаж,

заняття на тренажерах різної спрямованості, корекційні рухливі

ігри, рекреаційні заняття, фізкультпаузи і фізкульт0хвилинки під
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час предметних уроків, спрямовані на розвантаження хребта, роз0

слаблення м’язів тулуба, корекцію постави та підвищення психо0

емоційного тонусу.
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МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ
МАСАЖУ, ВПРАВ ГІГІЄНІЧНОЇ ГІМНАСТИКИ,

ЇЗДИ НА ВЕЛОТРЕНАЖЕРІ З МЕТОЮ УСУНЕННЯ
НАСЛІДКІВ ДЕФОРМУЮЧОГО АРТРОЗУ

КОЛІННОГО СУГЛОБА

В статье на основании результатов автоэксперимента делается
вывод относительно позитивных результатов апробации и применения
средств и форм физической культуры в разные периоды развития
артроза коленного сустава нижней конечности, а также возмож�
ность их использования в дальнейшем с целью окончательного устра�
нения последствий артроза. 

In the article, on the basis of experiment, is drawn conclusion about pos�
itive results approbations and applications of facilities and forms of physical
culture in a period of development of deforming artrose of knee to the joint of
lower extremity and possibility of their use in future, with the purpose of com�
plete liquidation of consequences of artrose. 

Постановка проблеми. У січні 2000 р. хворий Б. був доставлений

у лікарню у зв’язку із втратою свідомості, яка відбулася внаслідок

миттєвого болю і неможливістю зробити будь0який рух в колінно0

му суглобі. Рентген правого колінного суглоба дав змогу виявити

явища деформуючого артрозу II ступеня, було видно суглобову мишу

з явищами деструкції кісткової тканини (Д — 0,02). Після шестиден0

ного лікування лікарськими препаратами хворий був виписаний із

лікарні в задовільному стані з напуттям лікаря0ортопеда: «У колінному

суглобі — «міна сповільненої дії», вам все одно не минути операції!».

Актуальність. Деформуючий артроз — дегенеративно0дистрофіч0

ні зміни у тканинах опорно0рухового апарату, що супроводжуються

болями, деформаціями, обмеженням функції, швидкою стомлю0

ваністю. В основі захворювання лежать різні причини: спадкові,
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травми, перевантаження суглоба, особливо при заняттях спортом,

інфекція тощо. Порушуються кровообіг, обмін речовин, біомеханіка

суглоба і розвивається дегенеративно0дистрофічний процес у суг0

лобовому хрящі, суглобових кінцях кісток і навколишніх м’яких

тканинах. По краях суглоба розростаються остеофіти, суглобова

щілина звужується. Усе це супроводжується болями і обмеженням

рухів. Деформуючий артроз характеризується тривалим перебігом,

локалізується у крупних суглобах нижніх кінцівок і часто веде до

інвалідизації [1, с. 298]. Всі перелічені ознаки хвороби спостеріга0

лися в експериментатора.

Отже, для кожного хворого актуальним є позитивне вирішення

названої проблеми без хірургічного втручання, пошук й апробація

ефективної методики фізичної реабілітації.

Об’єктом дослідження став хворий віком 60 років, чоловічої статі,

викладач вищого навчального закладу, середнього рівня фізичної

підготовки.

Мета роботи — відновлення функцій колінного суглоба після

перенесеного деформуючого артрозу в період ремісії засобами

фізичної реабілітації.

Завдання дослідження — покращити крово0 і лімфовідток у ко0

лінному суглобі, метаболізм у тканинах опорно0рухового апарату,

прискорити процеси регенерації з метою усунення суглобової миші

та явищ деструкції кісткової тканини до повного функціонального

відновлення колінного суглоба після перенесеного артрозу.

Метод дослідження. Проведений автоексперимент протягом року.

Функціональний стан колінного суглоба контролюється до тепе0

рішнього часу.

Обговорення результатів дослідження. Комплексна реабілітація

включала три періоди: перший період — загострення; другий —

підгострий період; третій — період ремісії. 

У першому періоді (тривалість шість днів) після внутрішньо0

суглобового введення лікарських препаратів суглобова миша була

поміщена всередині сумки, а сам суглоб був зафіксований за допо0

могою гіпсової лонгети. Реабілітація включала лікарську терапію

та фізіотерапію і була спрямована на зменшення болю, поліпшен0

ня регенерації внутрішньосуглобних тканин, зняття запального

процесу. Фізичні вправи і масаж не використовувались.

Після виписки з лікарняної установи в другому підгострому пе�
ріоді та періоді ремісії, з вище зазначеним напуттям лікаря0ортопеда,
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автор вирішив розробити і застосувати програму фізичної реабі0

літації, за допомогою якої планував позбавитися суглобової миші,

повністю відновити функцію колінного суглоба і сприяти тривалій

профілактиці прогресування захворювання.

Для усунення причин декомпенсації та прогресування дефор0

муючого артрозу, нормалізації функції суглоба експериментатор

в період відновлення виконував вправи гігієнічної гімнастики (для

м’язів спини, черевного преса, ніг), їзду на велотренажері.

Програма фізичної реабілітації в другому і третьому періоді пе0

редбачала такі навантаження: тривалість кожного періоду — 2,5 міс,

кількість занять на тиждень — 7, тривалість занять фізичними впра0

вами — 15–60 хв, зокрема гімнастикою у другий період — 10 хв

і 45 хв — у третій, при частоті серцевих скорочень 80–130 уд. / хв,

заняття на велотренажері 5 хв — у другому і 15 хв — у третьому

періоді хвороби, при ЧСС 95—130 уд. / хв. При цьому особливу ува0

гу звертали на відсутність болю в суглобі.

Увечері дві години приділяли самомасажу по вдосконаленій на0

ми методиці, яка розроблена і впроваджена у практику охорони

здоров’я В. І. Дубровським [1, с. 303]. 

Спочатку, з метою створення умов для прискорення регенерації

колінного суглоба, розсмоктування суглобової миші, посилення

кровообігу, лімфовідтоку і метаболічних процесів у кістках і тка0

нинах, з вихідного положення, лежачи на спині, нога напівзігнута

в колінному суглобі під кутом 30–35°, робили дренажний масаж

м’язів стегна від колінного до стегнового суглоба, потім м’язів таза

(в. п. тіла — лежачи на лівому/правому боці або сидячи). Застосо0

вували погладжування, розтирання, розминання і вібрацію кінчи0

ками або фалангами пальців і долонею. Тривалість масажу 20 хв —

у другому і 10 хв — у третьому періоді. Потім проводили масаж

м’язів гомілки від колінного суглоба до пальців ніг, застосовуючи

погладжування по колу і вздовж гомілки, напівкругле і спіралепо0

дібне розтирання великими пальцями; поздовжнє і поперечне роз0

минання, коління нігтями пальців рук уздовж гомілки або навколо

неї. Після цього гладили колінний суглоб у різних напрямках. Три0

валість масажу — 35 хв у другому і 10 хв — у третьому періоді. Після

цього подушечкою великого пальця виконували періостальний само0

масаж окістя протягом 30 хв в перший період і 10 хв. — у період ремісії. 

Техніка масажу проста: аби досягти якнайкращого контакту з окіс0

тям, відтісняли при цьому м’язи і, поступово збільшуючи тиснення,
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натискували на неї, виконуючи водночас ритмічні невеликі кругові

рухи. Потім також поступово тиск зменшували, не перериваючи

контакту з кісткою. Серії збільшення і зменшення тиску тривали 4–6 с,

потім — 7–10 с [8, с. 77]. Використовуючи цей вид масажу, робили

припущення, що в місці тиску збільшується кровообіг, приско0

рюється регенерація кліток головним чином у колінному суглобі,

і здійснюється рефлекторна дія на органи, що беруть участь і впли0

вають на розсмоктування чужорідної суглобової миші. На останок

виконували індійський масаж підошов ніг і масаж пальців ніг за

системою Су Джок. 

Спочатку виконували загальний масаж усієї стопи за допомогою

погладжування, розтирання, натискання. Розтирали підошву від

пальців до п’яти і назад (замість, як це рекомендує В. І. Дубровський,

від пальців і назад [1, с. 115]). Потім прийомами індійського маса0

жу впливали на певні рефлексогенні зони стопи, використовуючи

для цього великий або середній палець, яким виконували розти0

рання, розминання й натискування.

Після індійського масажу продовжували глибшу обробку реф0

лексогенних зон на пальцях ніг і рук за допомогою масажу за сис0

темою Су Джок. Згідно з теорією і практикою Су Джок, кожен па0

лець руки і ноги, і кожна фаланга пальців рук і ніг проекціює на

себе системи і мінісистеми організму людини. Таке розташуван0

ня відповідності органів і функціональних систем (включаючи

і всю проекцію суглобів) дає нам можливість за допомогою маса0

жу за системою Су Джок на пальцях і окремих фалангах пальців

рук і ніг досягати швидкої й ефективної дії в лікуванні та профі0

лактиці різних захворювань і, в першу чергу, артрозу колінного

суглоба [2, 21]. 

Тривалість однієї процедури індійського масажу в підгострому

періоді — 15 хв., в період ремісії — 10 хв, за системою Су Джок — 20 хв

у другому і 15 хв (тільки ноги) — у третьому періоді.

Основні прийоми, що виконували на пальцях рук і ніг, — це

скручування, ротація, згинання і розгинання, витягування і втягу0

вання, натискування, розминання, розтирання тощо. Тривалість

масажу — по 10 хв на руках і на ногах.

Усього лише за 2,5 міс. підгострого і 2,5 міс. періоду ремісії арт0

розу колінного суглоба виконано 84 процедури п’яти різних видів

масажу (разом 420 процедур) тривалістю 120 хв кожна (див. таблицю)

і 84 занять гімнастикою та їздою на тренажері.

302

Розділ ІV Фізична, медична  
реабілітація людей 



303

П
ро

гр
ам

а 
ус

ун
ен

ня
 н

ас
лі

дк
ів

 а
рт

ро
зу

 к
ол

ін
но

го
 с

уг
ло

ба
 з

ас
об

ам
и 

м
ас

аж
у

в 
пі

дг
ос

тр
ом

у 
пе

рі
од

і і
 п

ер
іо

ді
 р

ем
іс

ії
і професійна Розділ ІV
з інвалідністю



Після п’ятимісячного періоду реабілітації, де планувалися мак0

симальні фізичні навантаження, обсяг і інтенсивність застосовува0

них фізичних вправ, видів і прийомів самомасажу були поступово

зведені до мінімуму і вирішувались завдання з профілактики захво0

рювання.

Висновки. Застосовуючи фізичні вправи, самомассаж м’язів ниж0

нього поясу, стегна, гомілки, індійський і масаж за системою Су

Джок, виходили з того, що вони створювали механічну, гуморальну,

рефлекторну та біоелектричну дії на всі органи й системи і, таким

чином, допомагали позитивно вирішувати поставлені в експери0

менті і завдання, тобто:

1. Поліпшити крово0і лімфообіг у колінному суглобі, метаболізм

у тканинах опорно0рухового апарату, прискорити процеси регене0

рації.

2. Розсмоктати суглобову мишу колінного суглоба і повністю

відновити його функції після перенесеного деформуючого артрозу.

3. Усунути причини декомпенсації та прогресування деформую0

чого артрозу, сприяти нормалізації функцій суглоба.

4. Застосувуючи чинні та вдосконалювані методики і програми

фізичної реабілітації, підтвердити їх ефективність в цілковитому

усуненні причин розвитку деформуючого артрозу і відновленні функції

колінного суглоба, що створило б умови для подальшого активно0

го заняття фізичною культурою і спортом у вільний час.
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Т. В. Пятничук,
директор ВПУ № 26 м. Києва

НАБУТТЯ НЕЧУЮЧИМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОФЕСІЙ
ЯК УМОВА ЇХНЬОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Изложены условия и особенности обучения лиц с нарушениями слу�
ха в профессионально�техническом училище строительного профиля.
Раскрыта специфика роботы с глухими учащимися в процессе лекцион�
ной и внеучебной деятельности.

The author states basic conditions of education particularities of pupils
with hearing impairment in vocational trades school that have building direc�
tion. The author reveals specific work with deaf pupils in process of lecture
and out of educational activities.

На виконання Національної програми «Діти України», Указу

Президента України від 18.10.1997 р. № 1166/97 «Про основні на0

прями соціальної політики на 1997–2000 роки» на початку 1998 р.

за ініціативою керівництва професійно0технічного училища № 26

м. Києва (нині ВПУ № 26) та за погодженням з управлінням про0

фесійно0технічної освіти педагогічний колектив згаданого учили0

ща розпочав підготовчу роботу до прийому на навчання учнів із ва0

дами слуху.
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Вивчалися питання специфіки загального розвитку та загально0

освітньої підготовки цієї категорії випускників інтернатів; добира0

лися професії, якими могли б оволодіти учні цієї категорії, врахову0

ючи їхні можливості, а також труднощі й особливості будівельного

виробництва; здійснювалася підготовка педагогічних кадрів, які до

того часу не мали досвіду роботи з такими учнями; проводилися

консультації з працівниками УТОГ м. Києва з питань профорієн0

таційної роботи та подальшої співпраці.

Після підготовчої роботи училище підтвердило свою готовність

здійснювати підготовку кваліфікованих робітників з молоді з вада0

ми слуху за професіями «штукатур, лицювальник0плиточник» та

«столяр будівельний, паркетник», і Міністерство освіти своїм нака0

зом № 273 від 21.07.1998 року зобов’язало ПТУ № 26 розпочати

навчання.

Перша група учнів за професією «штукатур; лицювальник0пли0

точник» в кількості 16 осіб розпочала навчання з 1 вересня 1998 р.

Із 2000 р. училище приймає щороку на навчання три групи учнів

з вадами слуху. Із 2002 р. училище самостійно розпочало проф0

орієнтаційну роботу серед учнів шкіл0інтернатів України, в резуль0

таті кількість зарахованих на навчання в училище збільшувалася

щороку до 50 осіб.

Варто зазначити, що існували певні застереження щодо комфорт0

ності нечуючих учнів у середовищі звичайного учнівського колек0

тиву. Перед початком навчання з педагогічними працівниками

була проведена роз’яснювальна робота щодо розуміння проблеми

з реабілітації цієї категорії молодих людей. Було поставлено завдання

перед педагогічними працівниками училища, майстрами виробни0

чого навчання, класними керівниками провести відповідну роботу

серед учнів звичайного контингенту і підготувати їх до появи

в учнівському колективі учнів з вадами слуху, яких потрібно пова0

жати й морально підтримувати. Також педагоги училища провели

роз’яснювальну роботу з батьками звичайних учнів з метою попе0

редження будь0яких конфліктних ситуацій із дітьми0інвалідами.

Батькам учнів із вадами слуху було поставлено завдання, щоб

вони налаштували своїх дітей на навчання і стосунки зі звичайни0

ми учнями на рівних. 

З першого прийому учнів з вадами слуху й дотепер в училищі ве0

деться спостереження і дослідження процесу адаптації учнів з пору0

шеннями слуху за такими напрямами:
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– формування учнівського колективу групи, розуміння себе,

своєї нової якості в нових умовах перебування;

– роль виховної роботи, позаурочної діяльності, технічної твор0

чості в розвитку особистості учня з вадами слуху, сприйняття себе

як повноправного члена суспільства;

– розвиток професійної майстерності як сходинки до моральної

і матеріальної незалежності, впевненості у собі, вільного перебу0

вання в суспільстві, соціальної та професійної реабілітації;

– професійне зростання нечуючих в умовах виробництва, взаєми0

ни у виробничих колективах тощо.

Вже з перших днів навчання учнів із вадами слуху в училищі

стало ясно, що побоювання педагогічних працівників стосовно мож0

ливих проблем у стосунках учнів були перебільшені. Дала свої ре0

зультати і роз’яснювальна підготовча робота серед звичайних учнів

та їхніх батьків. Нечуючі учні швидко зайняли своє місце в учнів0

ському колективі. Протягом восьми років жодних конфліктів з учнями

основного контингенту не виникало, між ними склалися нормаль0

ні, рівні та дружні стосунки, хоча педагогічний колектив продовжує

тримати це під постійним контролем.

Поряд із тим виявились особливості виховної роботи з нечуючими.

Останні звикли до більшої уваги як з боку батьків, так і з боку дер0

жави в підтримці їх, як дітей з обмеженими можливостями; вони

більш егоїстичні, вимогливіші до інших (але не до себе), недостат0

ньо підготовлені до самостійності, звикли також до того, що багато

за них робили батьки. Більшість учнів училища, які мають вади слуху,

проживають у гуртожитку, і тут виникають певні проблеми у ви0

ховній роботі.

Якщо під час занять в училищі та у процесі практики у групі нечу0

ючих постійно перебуває сурдоперекладач, то в гуртожитку вихова0

тель, завідувач гуртожитку, інші працівники можуть спілкуватися

з ними лише через деяких учнів, які мають слухові апарати і можуть

говорити, або через тих, хто може читати «по губах». Більшість не0

чуючих не звикли до самостійності, до порядку й дисципліни, не

всі навчені підтримувати належний санітарний стан у житлових

кімнатах. Деякі з них навіть спекулюють своєю фізичною вадою,

роблячи вигляд, що не розуміють — чого саме від них вимагають.

Тому працівникам гуртожитку в перші дні навчання доводиться

терпляче й багаторазово пояснювати їхні обов’язки та вимоги щодо

їх виконання.
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Нечуючі учні нарівні зі звичайними обираються до складу ради

гуртожитку, займаються спортом, у вечірній час мають можливість

переглядати програми телебачення, читати книжки, газети.

Окрім оволодіння професією, нечуючі учні беруть активну участь

у житті училища (проведенні вечорів відпочинку, виставках квітів,

спортивних змаганнях тощо). Волейбольна команда училища пере0

важно складається з нечуючих і постійно посідає призові місця у місь0

ких змаганнях. 

Якщо питання з адаптацією нечуючих учнів у колективі та їх

вихованням не пов’язані з великими труднощами, то з навчанням

проблем значно більше.

Основною складністю у навчанні та вихованні нечуючих учнів

є те, що в більшості — дуже низька освітня підготовка. Багато з них

розуміють тільки слова з побутової лексики, тому сприймати на0

вчальну програму, лекції, бесіди їм важко, доводиться роз’яснювати

значення багатьох слів. З проблемами загальноосвітньої підготовки

учнів із вадами слуху училище стикається вже в приймальній

комісії — абітурієнти не можуть самостійно, без допомоги батьків,

заповнити бланк0заяву про прийом на навчання. Багато з них не

вміють логічно висловлювати свої думки, правильно формулювати

речення, не знають відмінків і частин мови. А, наприклад, визна0

чення об’єму кімнати викликає в них неймовірні труднощі. Тому ці

учні мають докласти додаткових зусиль при вивченні елементарних

життєвих понять, а ще більших — при вивченні понять з будівель0

ного виробництва, економіки, креслення, тобто тих предметів, які

є для них вкрай необхідними. 

В училищі такі учні не продовжують заняття із загальноосвітньої

підготовки. Навчальний план передбачає предмети лиш загально0

технічного і спеціального циклу та виробничого навчання. Але на

початку занять вивчається рівень знань учнів — проводяться пе0

ревіркові контрольні роботи за допомогою тестів. Результати тесту0

вання значно відрізняються від успішності у свідоцтвах про освіту:

початковий рівень знань мають 93–99% учнів, середній — 1–6%,

достатній — 0%, високий — 0%.

Ураховуючи такий низький рівень знань та «важке» сприйняття

навчального матеріалу, в училищі було відкориговано навчальні

плани і програми спеціально для учнів із вадами слуху. Порівняно

зі звичайними групами з терміном навчання один рік, для цих учнів

було обрано термін навчання 2 роки через збільшення кількості
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годин на вивчення спеціальних предметів, виробничого навчання

та практики. Так, на спеціальну технологію відводиться відповідно

148 і 324, на будівельне креслення — 62 і 110 годин, на матеріало0

знавство — 80 і 96 годин, на виробниче навчання в майстернях — 280

і 665, на виробничу практику на підприємствах — 560 і 1 155 годин.

Відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик теми програм

є однаковими для професії, незалежно від терміну навчання, тому

для груп звичайного контингенту і учнів із вадами слуху програми

принципово не відрізняються, але кількість годин для вивчення

тем різниться суттєво.

Наприклад, при вивченні спеціальної технології по професії

«штукатур, лицювальник0плиточник» враховується недостатній

рівень загальних знань учнів із вадами слуху про будівництво,

будівельні конструкції тощо. Зокрема, тема «Загальні відомості про

частини будівель» вивчається у звичайних групах за 6 годин, а в гру0

пах із вадами слуху — за 15 годин, оскільки поняття «фундамент»,

«колона», «міцність», «стійкість» тощо для них є складними і по0

требують принаймі потрійного роз’яснення.

Викладання предмета «Будівельне креслення» проводиться в об0

сязі 90 годин (для звичайних груп — 60 годин) і пов’язано з особли0

вими для таких учнів труднощами. Учні абсолютно не орієнтуються

в простих поняттях, а такі, як «нанесення розмірів», «прямоліній0

ність», «аксонометричні проекції», «переріз», «масштаб» та інші,

викликають цілковиту розгубленість і потребують титанічних зу0

силь викладача і сурдоперекладача в індивідуальній роботі з кож0

ним учнем.

Виробниче навчання учнів із вадами слуху проводиться в тих са0

мих майстернях, що й для звичайних учнів, і це дає змогу швидше

інтегрувати цих учнів у звичайні умови праці, забувати про свою

відокремленість та інвалідність. На відміну від теоретичного, воно

не базується на попередньому негативному досвіді навчання в шко0

лах0інтернатах. Упевненість у власних силах вже з перших уроків

викликає зацікавленість тим, що наближує їх до дорослого життя.

Крок за кроком, урок за уроком зростає майстерність учнів, йде

ускладнення тем програми, фізичні можливості учнів дають їм

змогу опанувати всі теми програми на досить високому рівні. Вже

з першого курсу нечуючі учні беруть участь у конкурсах професійної

майстерності нарівні з іншими учнями, виконуючи однакові зав0

дання.
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В училищі існує правило для всіх інженерно0педагогічних

працівників: не поділяти учнів на звичайних і інвалідів, не робити

полегшень інвалідам. І це основний принцип навчання, основний

принцип підходу до них взагалі. 

На виробниче навчання в майстернях за навчальними планами

відводиться 665 год (для звичайних учнів — 280 год) насамперед то0

му, що майстру виробничого навчання після проведення 500хви0

линного вступного інструктажу доводиться кожному з 10–14 учнів

індивідуально роз’яснювати двічі0тричі матеріал теми, в букваль0

ному розумінні брати за руку, вкладати правильно в неї інструмент

і навчати правильних рухів рук, тулуба, голови. Усе це, звичайно,

сприяє кращому опануванню професійних прийомів, операційних

тем, веде до набуття й удосконалення їхньої майстерності.

На другому курсі учні виходять на виробниче навчання і практи0

ку на будівельні підприємства м. Києва. Навчальним планом перед0

бачається на це 1 155 год. 

Як правило, учні розподілялись у бригади для виробничої прак0

тики, бригадир і досвідчені робітники призначалися наставниками.

За допомогою майстрів виробничого навчання і сурдоперекладачів,

які постійно перебували на будівельних об’єктах, встановлювалися

професійні й особисті контакти між робітниками та учнями. Наші

учні з перших днів ставали повноцінними і повноправними членами

робітничих колективів, відчували свою необхідність, отримували

можливість професійного зростання. 

За 8 років училище підготувало 147 кваліфікованих робітників

із числа нечуючих громадян, у тому числі 109 осіб за професією «шту0

катур; лицювальник0плиточник» і 38 осіб — за професією «столяр

будівельний, паркетник», які успішно працюють на підприємствах

м. Києва і України, адаптувалися до суспільства і почуваються пов0

ноправними громадянами України.

Відповідно до викладеного можна зробити висновок, що інже0

нерно0педагогічний колектив училища впорався з підготовкою

кваліфікованих робітників із нечуючих громадян, накопичено знач0

ний досвід, яким можна поділитися з іншими педагогічними

колективами професійно0технічних навчальних закладів, прове0

дені наукові дослідження щодо вдосконалення навчально0вироб0

ничого процесу та плідності нашої роботи. Досліджуємо також

процес адаптації випускників на виробництві та їхнє професійне

зростання.
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