
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ
ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ

ПОТРЕБАМИ

Збірник наукових праць № 5(7)

Київ 2008



УДК 376
ББК 74.58

A43

Рекомендовано до друку Вченою радою Відкритого міжнародного
університету розвитку людини «Україна»
Протокол засідання № 3 від 18.06.2007 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 6684

Редакційна колегія:
Таланчук П. М. — головний редактор, академік АПН України, доктор технічних наук,

професор; Нікуліна Г. Ф. — заступник головного редактора, кандидат технічних наук; Бар#
но О. М. — доктор педагогічних наук, професор; Бебик В. М. — доктор політичних наук, про(
фесор; Бондар В. І. — академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор;
Берлач А. І. — доктор юридичних наук, професор; Вісковатова Т. П. — доктор психологічних
наук, професор; Засенко В. В. — член(кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук;
Кокун О. М. — доктор психологічних наук, професор; Кольченко К. О. — кандидат технічних
наук, старший науковий співробітник; Ложкін Г. В. — доктор психологічних наук, професор;
Макаров Р. М. — академік АПН Росії, доктор педагогічних наук, професор; Максимен#
ко Ю. Б. — доктор психологічних наук, професор; Мурза В. П. — доктор біологічних наук,
професор; Невмержицький О. А. — кандидат педагогічних наук, доцент; Романенко Л. Ф. —
доктор економічних наук, професор; Самойлова С. С. — відповідальний секретар; Собото#
вич Є. Ф. — член(кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук, професор;
Тарасун В. В. — доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник; Томчук М. І. —
доктор психологічних наук, професор; Хохліна О. П. — доктор психологічних наук, старший
науковий співробітник; Чайка В. Є. — доктор біологічних наук, професор; Чепа М.#Л. А. —
кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник; Чепелєва Н. В. — член(корес(
пондент АПН України, доктор психологічних наук, професор; Чернилівський Д. В. — доктор
педагогічних наук, професор; Чопик В. І. — доктор біологічних наук, професор.

Рецензенти:
Засенко В. В. — заступник директора Інституту спеціальної педагогіки АПН України,

член(кореспондент АПН України, доктор педагогічних наук
Малхазов О. Р. — професор кафедри авіаційної психології Гуманітарного інституту

Національного авіаційного університету, доктор психологічних наук

Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими
потребами: Зб. наукових праць.— № 4(6).— К.: Університет
«Україна», 2008.— 511 с.

ISBN 978(966(388(200(0.

У збірнику вміщено статті з актуальних проблем навчання та виховання, професій(
ної, соціально(психологічної та фізичної реабілітації людей з особливими потребами.
Видання орієнтоване на науковців, викладачів, співробітників служб соціальної
допомоги та реабілітаційних центрів, а також на всіх, хто опікується проблемами
людей з інвалідністю.

УДК 376
ББК 74.58

ISBN 978(966(388(200(0 © Університет «Україна», 2008
© Інститут вищої освіти АПН України, 2008
© Інститут спеціальної педагогіки АПН України, 2008

A43



3

ЗМІСТ

РОЗДІЛ I. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ, ВИХОВАННІ
І СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ . . . . . . 10

Кольченко К.О., Нікуліна Г.Ф.
Інклюзивне університетське середовище як запорука якісної

і доступної вищої освіти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Шевцов А.Г.
Корекційна андрагогіка як теоретична основа організації

професійної освіти студентів з інвалідністю . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Тюптя Л.Т.
Навчально�методичне забезпечення викладання навчальної

дисципліни «Педагогіка» для студентів гуманітаріїв: цілі

та завдання, принципи, особливості підручникотворення . . . . . . 25

Барно О. М.
Проблема людей з особливими потребами як гостра державна

проблема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Дворнікова Н.С.
Критерії ефективності впровадження кредитно�модульної 

системи організації навчання у вищих навчальних закладах . . . . 41

Іванова І.Б.
Особливості формування знань, умінь і навичок професійної

діяльності в процесі викладання дисципліни «Соціальна робота

(теорія і практика)». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Кучменко Е. М., Кучменко Б. А.

Гуманітарний підхід  до проблем  працевлаштування інвалідів:

шляхи їх подолання в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64



Sharon A. Raver2Lampman 
Inclusion Outcomes:  Results from One Us University . . . . . . . . . . . . 76

Tomasz Winnicki
A new approach to disabled students recruitment and studying

linke with an intensive rehabilitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Козліковська Н.Я.
Позааудиторна робота як складова вищої освіти . . . . . . . . . . . . . . 86

Богінська Ю.В.
Соціалізація підлітків з обмеженими можливостями у США:

досвід роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Чабанний В.Ф.
Тенденції і досвід соціальної реабілітації в інтегрованому

освітньому середовищі в країнах Латинської Америки . . . . . . . . . 98

Adolfas Juodrastis, Liuda Radzeviciene
Mentally disabled YOUNG adults: attitudes to THEIR WORK abilities . . 108

Єжова Т.Є.
Зміст і структура дефектологічної підготовки майбутніх

викладачів професійно�технічних навчальних закладів . . . . . . . 116

Ізмайлова І.Г.
До питання про формування професійної компетенції

у студентів спеціальності «Переклад» в сучасних умовах . . . . . . 124

Горбик О.Р.
Методологічні аспекти навчання студентів � дизайнерів

з особливими потребами проектування об'єктів, адаптованих

для інвалідів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Гусєва Л.Г.
Роль декоративно�ужиткового мистецтва у формуванні творчої

особистості дизайнера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Куцевич В.В.
Питання забезпечення доступності маломобільних груп

населення до об'єктів житлово�цивільного призначення . . . . . . 148

4



Медвідь О.М.
Дистанційне навчання у річниці Болонського процесу. . . . . . . . 156

Герасін О. І.
Модульний принцип у викладанні програмування на мові VBA . . 161

Байдак Л.М.
Навчання студентів роботи з термінами комп'ютерного 

дискурсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Кравцова А.В.
Адаптация студентов с ограниченными возможностями

к учебной работе в вузе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Гур В.І.
Формування гуманістичних ідеалів у молоді . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Свідло Т.М.
Гуманістична традиція національної системи виховання і освіти. . . 188

Гусак Н.К., Гусак К.О. 
Морально�ціннісні орієнтації людей з особливими  потребами . . . 193

Бикова Т.В.
Поетичне слово як один із засобів виховання у студентів

з особливими потребами почуття патріотизму і любові 

до України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Анацька Н.В.
Екологічне виховання людини в умовах глобалізації. . . . . . . . . . 206

Ануфрієнко О.А.
Вплив філософії освіти на формування свідомості фахівця�

аграрія з особливими потребами початку XXI ст. в Україні . . . . 212

Зезека Н.О.
Проблеми забезпечення соціального захисту незайнятої

молоді: досвід та шляхи поліпшення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Литвин А.В.
Порівняльний аналіз зарубіжних моделей бібліотечно�

інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору. . . . . 226

5



Розділ ІІ. СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: МЕТОДИКА,
ПРАКТИКА, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ . . . . . . . . . . . 236

Засенко В.В., Колупаєва А.А.
Стан і пріоритети розвитку освіти дітей з психофізичними

порушеннями. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Будяк Л.В.
Поступ системи спеціальної освіти в Україні на сучасному етапі . . 240

Кравець Н.П.
Виховання в учнів із порушеннями інтелекту культури

людських взаємин на уроках читання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Жук В.В.
Організаційно�педагогічний аспект інтегрування дітей

із порушеннями слуху у загальноосвітній простір . . . . . . . . . . . . 255

Борщевська Л.В.
Критерії диференційованого  навчання дітей з порушеннями слуху . 261

Таранченко О.М.
Формування науково�методичних засад освіти дітей

зі зниженим слухом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Литвинова В.В.
До питання методів навчання математики на початковому

етапі в спеціальних загальноосвітніх школах для дітей

із порушеннями слуху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Максименко Н.
Використання різних засобів комунікації на уроках математики

початкових допоміжних класів шкіл для дітей із порушеннями

слуху . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Кульбіда С.В.
Сучасні системи навчання нечуючих дітей і використання

жестової мови (на матеріалах зарубіжної теорії та практики). . . 289

Гудим І.
Теоретичні аспекти використання жестів як невербальних

засобів комунікації в умовах зорової деривації . . . . . . . . . . . . . . . 295

6



7

Зборовська Н.А.
Ефективність запам'ятовування жестів (на матеріалах

дослідження Т.В.Розанової) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Чеботарьова О.В.
Проблеми індивідуального навчання дітей із ДЦП . . . . . . . . . . . 306

Шульженко Д.І.
Організаційні засади діяльності спеціальних освітньо�

реабілітаційних установ для дітей з аутистичним спектром

порушень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

Андрєєва Н.С.
Практика  адаптації  дитини з аутистичними порушеннями

у спеціальному навчальному закладі як запорука успішного

навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Хворова Г.М.
Реабілітаційний туризм як новітня технологія корекційної

роботи з дітьми з аутизмом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Квітка Н.
Організації навчальної роботи молодших школярів на уроці

образотворчого мистецтва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

Довгопола К.С.
Аплікація на уроках образотворчого мистецтва в школах для

сліпих дітей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

Легкий О.М.
Компенсаторно�розвивальна роль трудового навчання дітей

із порушеннями зору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Калініна Л.А.
Використання лялькотерапії як напрямку корекційної

педагогіки у роботі з дітьми з особливими потребами. . . . . . . . . 353

Заліток Л.М.
Роль казки у вихованні та навчанні дітей з особливими

потребами в педагогіці  В.О. Сухомлинського . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Розділ ІІІ. ПСИХОЛОГО2ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
РОЗВИТКУ І ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

Сердюк Л.З.
Психологічні аспекти формування ціннісного ставлення

до здоров'я у студентів з інвалідністю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

Євдокимова Н.О.
Психологічна підготовка майбутнього фахівця як суб'єкта

професійної правничої діяльності під час навчання у ВНЗ . . . . 369

Шмаргун В.М.
Тілесне у розвитку психіки людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

Дубич К.В., Пархомчук Ю.В.
Сутність і принципи особистісно�орієнтованого виховання

студентів з особливими потребами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

Литовченко С.В.
Психолого�педагогічний супровід навчання осіб із

порушеннями слуху у вищих навчальних закладах

(організаційний аспект). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Ляховець Л.О.
Теоретико�методологічні підходи до вивчення феномену

соціального інтелекту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

Пожидаєва О.В.
Характеристика змісту соціально�педагогічної

консультативної взаємодії і технологічних етапів

консультативної бесіди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

Скок А.Г.
Зв'язок між особистісними рисами викладача вищого

навчального закладу та комунікативною толерантністю. . . . . . . 426

Тюптя О.В.
Служби екстреної психологічної допомоги по телефону . . . . . . 433

Бернацька О.Б.
Роль творчого компоненту  в розвитку потреби  самоактуалізації. . 446

8



9

Горбащенко Т.М.
Психологічні особливості множинного інтелекту  у студентів

з особливими потребами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

Дроздов О.Ю.
Агресивна поведінка на робочому місці: аналіз феномена . . . . . 462

Дроздова М.А.
Сім'я як чинник політичної соціалізації дітей та молоді . . . . . . . 472

Розділ IV. ФІЗИЧНА, МЕДИЧНА І ПРОФЕСІЙНА
РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ. . . . . . . . . . . . . . . . 483

Авраменко М.Л., Маліновська Н.М.
Досвід Всеукраїнського центру професійної реабілітації

інвалідів щодо забезпечення організаційно�методичного

та інформаційного простору в мережі центрів професійної

реабілітації інвалідів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

Березовська Л.І.
Реабілітація дітей з особливими потребами

як соціальна проблема . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

Миценко Є.В.
Мотивація студентів вищих навчальних закладів до занять

фізичною культурою. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

Авраменко М.Л., Кузнєцов Д.А.
Основні аспекти організації лікувальної фізкультури в умовах

Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів. . . . . 496

Березовський А. П., Кайда Е. О.
Технологія застосування елементів су джок для усунення

наслідків остеохондрозу шийного відділу хребта . . . . . . . . . . . . . 500

Бобренко І.В.
Формування рухових умінь дітей зі складними порушеннями

психофізичного розвитку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505



10

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

ІНКЛЮЗИВНЕ УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ЯК ЗАПОРУКА ЯКІСНОЇ І ДОСТУПНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

В статье рассмотрено инклюзивное высшее образование как вопло�
щение новой парадигмы в системе образования Украины. Определены
требования к инклюзивной университетской среде. Показана необхо�
димость внедрения принципа непрерывности инклюзии людей с инва�
лидностью как одного из  основных условий их интеграции в общество.

Inclusive higher education as new paradigm in the system of higher education
of Ukraine is considered. Requirements for inclusive university environment are
defined. The necessity of long life inclusion principle implementation for people
with disability as one of main conditions of their social integration is shown.

Беручи курс на європейську інтеграцію, Україна має приділити

особливу увагу створенню умов для розвитку освіти, забезпечення

її якості та доступності. Це дасть змогу сформувати нову генерацію

фахівців, озброєних сучасними знаннями і технологіями, що, сво�

єю чергою, надасть потужний поштовх економічному, національ�

ному та духовному відродженню країни. 

Як зазначено у доповіді Міністра освіти і науки Україна І. О. Ва�

карчука на підсумковій Колегії Міністерства освіти і науки України

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
виховання і соціалізації людей 
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(21.03.2008 р., м. Київ),  «Сьогодні, досягши певного рівня еконо�

мічного розвитку, ми вже спроможні запропонувати молоді з особ�

ливими потребами широкий вибір безбар'єрних форм організації

навчального процесу, зокрема інтегровану (інклюзивну) форму

навчання, яка дає можливість молоді означеної категорії навчатися

у звичайних академічних групах» [1]. 

Останнім часом в Україні відбулися значні зрушення в галузі

соціалізації людей з особливими потребами. Прийнято низку

законодавчих актів, які формують умови для полегшення життє�

діяльності таких людей, підвищення їхньої мобільності, профе�

сійної підготовки й працевлаштування. Збільшилася кількість

вищих навчальних закладів, що приймають на навчання студентів

з особливими освітніми потребами. Завдяки засобам масової

інформації та діяльності громадських організацій, які опікуються

проблемами людей з інвалідністю, підвищилась обізнаність

суспільства щодо нагальних проблем інвалідів. Україна, як член

міжнародної спільноти, переходить до нової світоглядної пара�

дигми, а саме: «Єдине суспільство, яке включає людей з різнома�

нітними проблемами». Формується нова культурна й освітня

норма — повага до людей фізично й інтелектуально неповно�

справних, яка закріплена міжнародним законодавством на рівні

Організації Об'єднаних Націй [2].   

Втілення цієї нової парадигми в системі освіти України і є посту�

повим переходом від концепції інтегрованої освіти до концепції

інклюзивної освіти на всіх її рівнях (дошкільної, загальноосвітньої,

вищої, післядипломної). Якщо інтеграція може бути визначена як

входження людини у суспільство, освітні заклади, інші колективи

на регулярній основі, то інклюзія передбачає забезпечення можли�

вості повноцінної участі кожної людини у всіх сферах діяльності

цих спільнот, тобто створює умови для їх архітектурної, інфор�

маційної, освітньої та соціальної безбар'єрності. Основна відмін�

ність цих підходів полягає в тому, що в процесі інтеграції людина

пристосовується до закладу освіти, а при інклюзії — навпаки, освіт�

ній заклад створює всі необхідні умови для задоволення індивіду�

альних потреб людини. 

Інтегрована освіта почала впроваджуватись у передових країнах

Західної Європи та Північної Америки ще на початку 70�х рр.

ХХ ст. як наслідок розбудови в них громадянського суспільства.

Після прийняття Генеральною Асамблеєю ООН Декларації про

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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права інвалідів [3] та Всесвітньої програми дій стосовно інвалідів

[4] розпочалася розробка основ інклюзивної освіти. 

Інклюзивна вища освіта базується на принципі забезпечення

основних прав людини на здобуття освіти за місцем проживання

і передбачає навчання в умовах інтегрованого вищого навчального

закладу. За аналогією із загальноосвітніми закладами — учасни�

ками проектів «Розвиток модельних центрів інклюзивної освіти»

та «Розвиток ресурсних центрів для батьків дітей з особливими

освітніми потребами» [5] — інклюзивні вищі навчальні заклади

мають забезпечити спектр необхідних послуг відповідно до різних

освітніх потреб студентів. Для забезпечення рівного доступу

до якісної вищої освіти  насамперед потрібно: 

— забезпечити безбар'єрність освітнього середовища; 

— адаптувати навчальні програми та плани;

— віднайти оптимальні технології і методи навчання; 

— створити парк технічних засобів (ноутбуків, диктофонів, луп

тощо) для надання потрібної технічної підтримки відповідно до но�

зологій, індивідуальних потреб і різних форм навчання людей

з особливими освітніми потребами; 

— підготувати адаптоване навчально�методичне забезпечення;

— забезпечити умови для всебічного розвитку особистості сту�

дентів, їхньої повноцінної участі у студентському житті: наукових

і творчих конкурсах, спортивних змаганнях, зборах�походах, сту�

дентських формуваннях; 

— підготувати до нового стилю роботи науково�педагогічний

колектив.

Підготовка викладачів до роботи в умовах інклюзивного уні�

верситетського середовища є однією з головних складових успіш�

ного впровадження інклюзії. Більшість викладачів університетів

непедагогічного профілю не обізнані з основами корекційної пе�

дагогіки та психології, тому потребують спеціальної педагогічної

підготовки у вигляді курсів підвищення кваліфікації, семінарів�

тренінгів, методичних семінарів. Вельми важливим є обмін досві�

дом роботи з колегами, які викладають в одних і тих самих акаде�

мічних групах, що допомагає вирішити низку навчальних

і комунікативних проблем, упередити можливі міжособистісні

конфлікти, визначити студентів, які потребують додаткової уваги

та консультування. Обмін досвідом викладання навчальних дис�

циплін студентам певних нозологій, особливо із сенсорними

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
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вадами, допомагає викладачам краще зрозуміти особливості

сприйняття навчального матеріалу такими студентами, зробити

заняття більш ефективними й цікавими, значно підвищити пізна�

вальну активність і успішність студентів.

Інклюзивне університетське середовище, навіть організоване

на високому рівні, може, на жаль, розв'язати лише частину про�

блем людей з інвалідністю. Отримавши освіту, середню чи вищу,

випускники з інвалідністю зазвичай наражаються на соціальну

бар'єрність нашого суспільства, яке не готове сприйняти їх як

рівних. Парадокс полягає у тому, що адаптована до соціального

середовища молодь з інвалідністю, яка навчалась в інклюзивно�

му навчальному закладі, потрапляє в неадаптоване до неї

суспільство. Безумовно, перехід від навчального закладу до рин�

ку праці, а, утім, і до трудового колективу є стресовим для будь�

якого випускника, особливо для випускника з інвалідністю.

Водночас результати опитувань випускників нашого універси�

тету та їхніх роботодавців показали, що не менший стрес відчу�

вають і колеги по роботі, які вперше стикаються з людиною з

інвалідністю. Адаптація до зовнішнього вигляду нового колеги,

до особливостей мовлення чи манери спілкування, до особли�

вих умов організації робочого місця вимагає певного часу,

потрібного для формування сприятливого психологічного клі�

мату в колективі та готовності прийняти його як рівного. 

Тобто по завершенні процесу інклюзії студента з інвалідністю

у навчальний заклад розпочинається процес його інклюзії у робо�

чий колектив, запорукою успішності якого є взаємозв'язок фахівців

навчального закладу з роботодавцями. Пройшовши зі студентом

непростий шлях подолання труднощів у навчанні, фахівці навчаль�

ного закладу можуть значно полегшити процес взаємної адаптації

випускника і трудового колективу, допомогти прискорити його

інклюзію у виробничий процес. 

Таким чином, інклюзію слід розглядати як неперервний і послі�

довний процес. Навчання в інклюзивному середовищі допомагає

людині з інвалідністю не тільки здобути якісну вищу освіту, а й ін�

тегруватись у соціальне середовище, здобути впевненість у собі,

всебічно розвинути свої здібності, підготуватися до гідного праце�

влаштування.

Результати аналізу зарубіжних літературних джерел свідчать про

те, що проблема інклюзії у навчання та подальшої інтеграції люди�

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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ни з інвалідністю у суспільства є інтернаціональною і досі актуаль�

ною [8]. Шляхи та можливості розв'язання цих проблем нерозрив�

но пов'язані з соціальними, культурними, політичними, етнічними

й економічними особливостями кожної країни. Тому увага, яка

приділяється розбудові інклюзивної освіти в Україні, є ще одним

кроком до Європейської інтеграції. 
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КОРЕКЦІЙНА АНДРАГОГІКА ЯК ТЕОРЕТИЧНА
ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

В статье изложены подходы к построению новой антропологи�
ческой науки — коррекционной андрагогики, принципы создания кор�
рекционно�реабилитационного пространства профессионального
образования студентов с инвалидностью, концепция четырехмерной
структуры личности и методики поэтапного создания коррекционно�
реабилитационной программы в пространстве профессионального
образования.

Creation of modern anthropological science and methodology principles
of structure of correction�rehabilitation space in the frame of vocational edu�
cation for disabled students, four�dimensional psychological structure of per�
son and method of stepwise creation rehabilitation program are considered in
the article.

В останні роки в Україні стрімко розвивається система освіти,

професійної та трудової реабілітації дорослих зі стійкими розлада�

ми здоров'я [5]. Як наукове підґрунтя, що має забезпечувати корек�

ційно�реабілітаційну спрямованість процесу освіти дорослих з ін�

валідністю, нами розглядається молода антропологічна наука

«корекційна андрагогіка». Вона може надати підстави для форму�

вання концептуальних підходів до побудови корекційно�реабіліта�

ційного простору професійної освіти учнів і студентів зі стійкими

порушеннями здоров'я, і, як наслідок, спеціальними освітніми по�

требами. Нижченаведені принципи моделювання специфічних

форм і умов навчально�виховного процесу, управління змістом

навчальної діяльності належать до всього поля проблем професій�

ної освіти людей з інвалідністю: інтегрованого (інклюзивного) нав�

чання як у межах вищої школи, так і в системі професійно�техніч�

ного навчання.

Огляд літератури з проблем  навчання студентів з інвалідністю у ви�

щій школі дає змогу зробити висновки про недостатню теоретичну об�

ґрунтованість  організаційних і дидактичних  заходів у цьому процесі.

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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Переважно можна спостерігати такі основні варіанти вирішення

цих завдань. По�перше, це роботи, що містять постановочні

питання без відповідей, в яких автори обмежуються здебільшого

сентенціями про корисність здобуття  професійної освіти особами

з інвалідністю і трюізмами загальнопедагогічного та соціологічного

характеру. 

По�друге, частина публікацій репрезентована описовими пра�

цями ідеографічного характеру. Вони містять викладення досвіду

вищих навчальних закладів, які роблять спроби створити умови та

зручності для студентів з інвалідністю (переважно архітектурні

й технічні). Як правило, це зручності загального характеру, які від�

повідають універсальним вимогам безбар'єрності, а також техніч�

ним компенсаціям обмежених життєвих функцій організму. 

Ґрунтовні дослідження окремих вузьких питань професійної

освіти дорослих з функціональними порушеннями здоров'я і досі

є доволі епізодичними та безсистемними. Практикам цієї сфери

для побудови власне технологій навчання студентів з інвалідністю

бракує глибокого спеціального психолого�педагогічного проник�

нення в сутність питання. Через це  освітні потреби в кінцевому

рахунку заміщуються загальними потребами особи з інвалідністю

і зводяться до проблем фізичного пересування у просторі навчаль�

ного або до способів отримання й обробки навчальної інформації. 

На противагу цим підходам можна запропонувати концепцію

науково обґрунтованої системи створення у закладі професійної

освіти спеціального особистісно центрованого корекційно�реабілі�

таційного навчального простору. Формування останнього спи�

рається на певну цілісну теорію питання, що містить епістемоло�

гічну  схему сходження від  конкретного до абстрактного і, відпо�

відно, у зворотному напрямку, а також методологічні принципи

цього процесу. Власне, теоретичному рівню пізнання та методології

реабілітаційних процесів в умовах професійного навчання студен�

тів та учнів зі стійкими розладами здоров'я ми й присвячуємо цей

матеріал. 

Далі наведена теоретична схема у своїх принципових моментах

з певними модифікаціями цілком придатна і для побудови моделі

корекційно�реабілітаційного простору в умовах середньої освіти.

Нові теоретичні підходи до цього питання ми пов'язуємо з по�

няттям «корекційна андрагогіка», яке належить до раціонального

рівня пізнання закономірностей спеціальної або інтегрованої осві�

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
виховання і соціалізації людей 
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ти дорослих осіб з інвалідністю, освітніх методів їхньої професійної

реабілітації та соціальної інтеграції [4]. Зміст і завдання корекцій�

ної андрагогіки виводиться нами із практичних завдань реабілі�

таційної дійсності, теоретичного узагальнення реабілітаційних

фактів і концептів, аналізу історії розвитку дефектології та елемен�

тів реабілітології.  

З'ясуємо, чому не слід використовувати педагогічні підходи до

навчання дорослих учнів і студентів, що випливає із сутності педа�

гогіки як науки про виховання та навчання дітей (paidos — дитина,

ago — вести, paidagogos — «проводир дітей»).

Традиційно питання освіти та виховання осіб з інвалідністю у

пострадянських державах досліджувала така дисципліна, як дефек�

тологія (або її складові корекційна педагогіка та спеціальна пси�

хологія). Але ця галузь педагогіки у своєму предметі обмежувалася

вихованням і навчанням дітей дошкільного та шкільного віку.

Тобто вона не охоплювала життєвий шлях осіб із вадами психофі�

зичного розвитку після «виходу» їх зі шкільного віку або тих, які

набули інвалідності в дорослому віці. При цьому, вочевидь, у теорії

корекційного виховання осіб з порушеннями психофізичного роз�

витку тривалий час порушувався згаданий вище принцип непе�

рервності корекційно�реабілітаційного процесу.

З іншого боку, в останні роки ми спостерігаємо повторне народ�

ження та інтенсивний розвиток дисципліни про принципи та

закономірності освіти дорослих, яку започаткував К. Капп

(С. Kapp) у 1833 р. і назвав «андрагогікою» (andros — чоловік,

доросла людина). Оскільки термін взято з педагогічної реальності,

йдеться про «ведення» дорослого за допомогою освіти [2].  

Корекційна андрагогічна модель передбачає конструювання

освітнього процесу для дорослих учнів з особливостями психофі�

зичного розвитку з урахуванням такого досвіду. Очевидно, що

соціальний анамнез людини з дизонтогеніями, яка має інвалідність

з дитинства, і стандартний життєвий досвід дорослої особи, котра

отримала інвалідність після нормального онтогенезу, дають під�

стави для впровадження різних дидактичних підходів та методик

корекції особистості під час професійної реабілітації.

Співвідношення моделей корекційної андрагогіки та корекцій�

ної педагогіки виразно виявляються через розвиток ідей емпірич�

ного порівняння педагогічного і андрагогічного підходів до навчан�

ня за М. Ноулзем, яке нам знайоме завдяки популяризації

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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С. Змійовим [1]. Головним, що відрізняє освіту дорослих від освіти

дітей, М. Ноулз та інші дослідники андрагогіки називають наявність

у дорослих досвіду, який дає людині зрілість, допомагає їй вчитися,

але й створює підґрунтя для виникнення нової освітньої ситуації,

спонукаючи викладача до пошуку принципово інших дидактичних

основ порівняно з педагогічними підходами (див. таблицю).

Порівняння педагогічної й андрагогічної моделей навчання

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
виховання і соціалізації людей 

Параметри Педагогічна модель Андрагогічна модель

Самосвідомість
учня

Відчуття залежності
Усвідомлення зростаючої
самокерованості

Досвід учня Мала цінність Потужне джерело навчання

Готовність учня
до навчання

Визначається фізіологіч�
ним розвитком і соціаль�
ним примушенням

Визначається завданнями
з розвитку особи й оволодін�
ня соціальними ролями

Застосування
одержаних знань

Відстрочене,
відкладене

Негайне

Орієнтація
в навчанні

На навчальний
предмет

На розв'язання проблеми

Психологічний
клімат

Формальний, орієнто�
ваний на авторитет 

Формувався спільно з учнем

Планування
навчального
процесу

Планується
викладачем

Формувався спільно з учнем

Визначення
потреб навчання

Визначається
викладачем

Формувався спільно з учнем

Формулювання
цілей навчання

Формується
викладачем

Формувався спільно з учнем

Побудова
навчального
процесу

Логіка навчального
предмета, змістовні
одиниці

Будується залежно від
готовності учня до навчання
та  проблемних одиниць 

Навчальна
діяльність 

Технологія передання
знань

Технологія пошуку нових
знань на основі досвіду  

Оцінювання
Оцінюється
викладачем

Спільне з учнем, визначення
нових навчальних потреб,
спільнеа оцінюванняа
програм навчання
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Отже, історично склалося так, що педагогічна модель корек�

ційно�реабілітаційної роботи зродилась і переважно репродукуєть�

ся у сфері виховання дітей, тим часом, як андрагогічний підхід має

бути більш притаманним професійній освіті та соціальній реабілі�

тації дорослих з інвалідністю.

Відмінність підходів корекційної андрагогіки від моделей «зви�

чайної» андрагогіки полягає насамперед у контексті «корекційного»

або «дефектологічного» змісту, адже всі методики, форми та засоби

навчально�виховного впливу на дорослого з обмеженими функція�

ми здоров'я мають створюватись і упроваджуватися лише на основі

диференційованого підходу залежно від типу стійкого розладу здо�

ров'я та дефекту розвитку особистості.  

Окреслимо сферу суспільно значущих завдань і аспектів соці�

альної практики, що повинна науково обґрунтовувати та розв'язу�

вати корекційна андрагогіка. Отже, це:

1. Продовження корекції розвитку та спеціального психолого�

педагогічного супроводу дорослих, які мають вади психофізичного

розвитку  з дитинства.

2. Обґрунтування спеціальної дидактики навчання та виховання

осіб з обмеженими функціями здоров'я в дорослому віці відповідно

до нозологічної диференціації.

3. Дослідження освітніх методів і засобів соціальної реабілітації,

адаптації та інтеграції, трудової, соціально�побутової, соціально�

культурної та соціально�середовищної реабілітації осіб, які набули

інвалідність у дорослому віці.  

4. Наукове обґрунтування змістовно�цільового, методичного,

технологічного та кадрового забезпечення інтегрованої освіти до�

рослих з інвалідністю.

5. Вивчення проблем професійної орієнтації, професійної осві�

ти та перекваліфікації осіб з інвалідністю, зокрема аспектів ство�

рення медико�психологічних, соціальних, корекційно�андрагогіч�

них, організаційних і технічних умов для отримання ними профе�

сійно�технічної та вищої освіти. 

6. Формування змісту, форм і засобів професійної реабілітації

осіб з інвалідністю.

7. Дослідження психолого�андрагогічних аспектів новітніх

технологій професійної освіти студентів з інвалідністю — таких,

як дистанційне та комп'ютерне навчання; модульно�рейтингова

система навчання; валеологічно орієнтовані навчальні техно�

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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логії, спрямовані на активізацію резервних можливостей лю�

дини, тощо [5].

8. Вивчення акмеологічних засад подальшого виховання, роз�

витку особистості та сприяння самоактуалізації дорослої людини

з обмеженими можливостями здоров'я протягом усього життя.

9. Обґрунтування освітніх підходів до побудови корекційно�

виховного середовища та комплексного реабілітаційного простору

дорослих з інвалідністю в різних специфічних  умовах. 

10. Розроблення методології побудови корекційно�реабілітацій�

них служб іа створення інтегральних реабілітаційних систем для

дорослих на основі освітнього принципу як системоутворюваль�

ного чинника комплексних реабілітаційних процесів. 

Таким чином, корекційна андрагогіка є наукою про корекційну

та професійну освіту, освітні методи соціальної реабілітації  дорослих осіб

зі стійкими розладами здоров'я, яку ми відносимо до самостійної міждис�

циплінарної сфери антропологічних знань, спорідненої зі сферами ко�

рекційної педагогіки й андрагогіки, але такої, що має свій предмет, прин�

ципи, суттєві відмінності у змісті та специфічні методи дослідження.  

Якісно нові знання в надрах корекційної андрагогіки мають здо�

буватися завдяки синтетичному об'єднанню актуалізованих знань

із таких сфер, як корекційна педагогіка, андрагогіка, спеціальна,

вікова та практична психологія, дидактика, акмеологія, медицина,

інженерні знання про технічні засоби реабілітації, реабілітаційний

менеджмент, сфера соціально�правового захисту інвалідів тощо. 

Методологію побудови освітньо�реабілітаційного процесу для

студентів зі стійкими розладами здоров'я в закладі професійної

освіти формує синтетичне поєднання двох головних принципів [6]:

1) принципу побудови навчально�реабілітаційного процесу

в закладі професійної освіти як особистісно центрованої системи;

2) принципу корекційно�реабілітаційної спрямованості нав�

чально�виховного процесу для інвалідів у ВНЗ і ПТУ.

Підкреслимо тезу про те, що теоретико�методологічна схема

такої конструкції освітньо�реабілітаційного процесу насамперед

включає режим особистісної орієнтованості навчання, адже перед�

бачає як створення моделі студента з обмеженими функціями жит�

тєдіяльності, так і з'ясування власне специфіки, особливості освіт�

ніх потреб таких студентів з позиції наукового корекційного андра�

гогічного, спеціального психологічного, дефектологічного, реабілі�

таційного, соціально�правового,  інженерного підходів.

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
виховання і соціалізації людей 
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Відправною точкою для створення моделі студента з обмеже�

ними функціями життєдіяльності є група властивостей, що скла�

дається з опису індивідуальних психолого�андрагогічних та меди�

ко�соціальних якостей людини. Психологічною базою для цієї мо�

делі ми пропонуємо визначити нашу авторську чотирьохвимірну

структуру особистості в корекційно�реабілітаційному просторі [6].

Означена структура спирається на багато інших моделей, що

відомі в теоретичній психології і продовжує надбання методологіч�

ної традиції синтезу багатовимірних структур особистості

О. М. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна, Ф.Л ерша, Г. С. Костюка,

К. К. Платонова, В. Ф. Моргуна, Ю. Козелецького, В. В. Рибалки.

Таким чином, моделювання об'єкта (одночасно суб'єкта) про�

фесійної освіти (реабілітовуваного учня, студента) підпорядко�

вується концепції чотирьохвимірної структури особистості, яка ут�

ворюється шляхом комбінації тривимірної психологічної структу�

ри особистості В. В. Рибалки [3] зі структурою дефекту розвитку

людини згідно з відповідною нозологічною диференціацією. Така

процедура веде до переформатування тривимірної дедуктивної

схеми і породжує специфічну топологію та нові елементи реабіліта�

ційного простору учня або студента з інвалідністю.

Ми створюємо додатковий вимір моделі, який називаємо «нозо�

логічним» (або «Н�вимір»). Він, залежно від структури дефекту,

типу захворювання, може містити в собі такі елементи, як первин�

ний дефект і дефекти n�порядку.  Лінія первинного дефекту через

біфуркаційні механізми розвитку може множитися і набирати

форму «тонкої структури» з двома чи трьома підвимірами відпо�

відно до наявності вторинного або третинного дефекту. Спрощено

на схемі це може виглядати як точки відліку на «нозологічній» осі:

від первинного дефекту, який найближчий до ядра «природної»

психофізіологічної сутності індивідуума, до вторинних (третинних

тощо) дефектів. Дефекти, що відповідають за вищі психічні функ�

ції та є ближчими до характеристик  «соціалізованності» людини, її

«соціального полюсу», мають бути розташовані далі від центру за

шкалою нозологічної осі.

Отже, в кінцевому підсумку наша чотиривимірна структура

особистості, представляється таким чином.  

Перший вимір — соціально�психолого�індивідуальний вимір

(С�П�І — вимір, «вертикальний») складається з таких базових під�

структур особистості: 1.1. Здатність до спілкування; 1.2. Спрямова�

з особливими потребами: Розділ І
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ність; 1.3. Характер; 1.4. Самосвідомість; 1.5. Досвід; 1.6. Інте�

лектуальні процеси; 1.7. Психофізіологічні якості особистості.

Другий вимір — діяльнісний (Д — вимір, «горизонтальний»), що

містить такі компоненти діяльності та поведінки: 2.1. Потребнісно�

мотиваційний компонент (стимулюючий); 2.2. Інформаційно�піз�

навальний компонент  (орієнтуючий); 2.3. Цілетвірний компонент

(програмуючий — прийняття рішення щодо мети, задуму, плану ді�

яльності тощо); 2.4. Операційно�результативний компонент (проду�

куючий — виконання рішення, досягнення результату діяльності);

2.5. Емоційно�почуттєвий компонент діяльності (утверджуючий).

Третій вимір — нозологічний вимір  (Н�вимір), що утворює

Z�компоненту умовного особистісного простору і диференціюєть�

ся на характеристики дефекту розвитку або посттравматичних пси�

хічних станів дорослої людини: 3.1. Первинні дефекти; 3.2. Вторин�

ні дефекти; 3.n. Дефекти n�го порядку.

Четвертий вимір — темпоральний вимір (генетичний, віковий,

Т�вимір), який задає часову якість чотиривимірного особистісного гі�

перпростору і характеризує рівень розвитку якостей особистості, її за�

датків, здібностей, психічних властивостей: 4.1. Задатки; 4.2. Здібності.

Синергетичність, кореляційна взаємопов'язаність описаних під�

структур особистості дає нам ключ до створення нових методик

корекційно�реабілітаційного впливу на учня і студента з інвалідністю.  

Такі методики можуть органічно випливати із логіко�психоло�

гічного, дедуктивного аналізу та синтезу психологічних елементів у

ході конкретизації наведеного концептуального уявлення про

структуру особистості; так би мовити, під час «сходження від

абстрактного до конкретного». Модифікація дедуктивного методу

конкретизації структури особистості В. В. Рибалки в динамічну

концепцію створення корекційно�реабілітаційної програми для

нашого випадку професійної освіти студентів з інвалідністю поля�

гає в нижче наведених поетапних програмних діях. 

Перша (діагностична) частина ланцюга процесу роботи зі

структурою особистості студента включає шість етапів:

1�й етап. Цей рівень є вихідним етапом конкретизації структур�

но�психологічного уявлення про особистість, і його можна умовно

віднести до найабстрактнішого рівня узагальнення, з якого має

розпочинатися процес зазначеної  конкретизації.

2�й етап. Цьому етапові конкретизації властивий розгляд саме

чотирьох виділених раніше вимірів — соціально�психолого�індиві�
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дуального, діяльнісного, нозологічного та генетичного — як базо�

вих категоріальних параметрів психологічної структури особис�

тості в корекційно�реабілітаційному просторі професійної освіти. 

3�й етап. На цьому етапі конкретизації ведеться диференційова�

ний та інтегративний аналіз і синтез складових елементів вказаних

вимірів: підструктур соціально�психолого�індивідуального виміру

(здатність до спілкування, спрямованість, характер, самосвідомість,

досвід, інтелект, психофізіологічні якості), компонентів діяль�

нісного виміру (потребнісно�мотиваційний, інформаційно�пізна�

вальний, цілеутворюючий, операційно�результативний, емоційно�

почуттєвий), точкок відліку нозологічного виміру та рівнів розвитку

в межах вікового, генетичного виміру (задатків і здібностей).

4�й етап. Цей етап конкретизації полягає у залученні до пси�

хологічної структури особистості загальнопсихологічних якостей,

функцій, процесів, які конкретизують базові елементи вимірів на

попередньому етапі. Вони утворюють систематизовану (на основі

організованого певним чином сходження від абстрактних категорій

до конкретних психологічних понять) матрицю психологічних про�

цесів, функцій, якостей. Фактично таким чином утворюється єди�

на класифікація сформованих у дорослому віці психічних власти�

востей особистості як суб'єкта діяльності, що відповідає загальним

вимогам виконання особистістю людської діяльності та поведінки.

5�й етап. На п'ятому етапі конкретизації стає можливою класи�

фікація спеціальних якостей, здібностей особистості щодо певних

видів професійної діяльності, наприклад природничо�наукової,

виробничої, управлінської, економічної, педагогічної тощо. Такий

підхід повною мірою узгоджується із загальноприйнятим визначен�

ням здібностей як індивідуально�психологічних особливостей

людини, що сприяють успішному виконанню нею тієї чи іншої

діяльності. 

Отже, перехід від четвертого до п'ятого етапу конкретизації

пов'язаний з урахуванням вимог, що висуваються до особистості

при залученні її до виконання конкретних видів професійної (твор�

чої) діяльності, соціальної, рольової поведінки. Тобто створену

таким чином класифікацію спеціальних психічних властивостей

особистості можна розглядати як систематизовану психограму

певної професії або рольової поведінки.

Наступні етапи роботи зі структурою особистості студента з ін�

валідністю у просторі професійної освіти стосуються безпосе�

з особливими потребами: Розділ І
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редньо корекційно�реабілітаційного блоку роботи зі студентом

і відображають специфічні механізми управління навчально�

виховним процесом і динамікою розвитку особистості в разі

здобуття освіти студентами з вадами здоров'я . 

6�й етап. Етап нозологічної диференціації відповідає аналізу

особистості у безпосередньо нозологічному вимірі і містить проце�

дуру диференціації психофізичних особливостей індивіда, що

випливають із тих чи інших порушень здоров'я, визначення струк�

тури дефекту розвитку (сутність первинного, вторинного дефектів,

дефектів n�го порядку), постравматичних психічних розладів.

7�й етап. Програмний етап містить операцію створення програ�

ми корекційно�реабілітаційної роботи, планування спеціальних

умов, заходів і апаратних засобів відповідно до особливих освітніх

потреб студента, індивідуальних вимог до медико�психологічного,

соціального,  асистентського, корекційно�андрагогічного супрово�

ду, організації навчального процесу, навчального середовища, тех�

нічного забезпечення, побуту та ін. (згідно з потребнісним блоком

навчально�реабілітаційного паспорта студента). 

8�й етап. Операційний етап реалізації програми, етап управлін�

ня навчально�виховним процесом відповідно до скоригованого

навчального плану, корекційна робота з особистістю, здійснення

медико�психолого�соціального та технічного супроводу тощо.

9�й етап. Результативний етап — поточна перевірка результатів

виконання корекційно�реабілітаційної програми, зрізи професійно

необхідних знань, умінь і навичок, результатів набуття особистістю

якостей та здібностей  відповідно до ОКХ�ОПП.

10�й етап. Підготовчий етап — підготовка майбутнього спеціа�

ліста (робітника) з інвалідністю до працевлаштування та професій�

ної адаптації на робочому місці. Цей етап містить спеціальні захо�

ди, які, як правило, не вживаються під час впровадження виробни�

чої практики студентів без спеціальних освітніх потреб. 

Отже, у цьому матеріалі нами презентовано концепцію поетап�

ного створення корекційно�реабілітаційної програми для студентів

зі стійкими розладами здоров'я у просторі професійної освіті на

основі корекційної андрагогічної моделі навчання дорослих з

інвалідністю. Концепція дає змогу науково обґрунтувати топологію

корекційно�реабілітаційного простору професійної освіти студен�

тів і учнів з інвалідністю, принципи і технологію відповідного інте�

грованого навчального процесу для цієї категорії учнів.
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НАВЧАЛЬНО/МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПЕДАГОГІКА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРІЇВ
ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ, ОСОБЛИВОСТІ

ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ

В статье рассмотрены вопросы разработки учебной литературы
по дисциплине «Педагогика». Определены особенности методического
обеспечения изучения этой дисциплины студентами гуманитарных
специальностей. Выделены цели и задания, принципы разработки
учебника по педагогикеи для студентов гуманитариев.
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In the article the questions of development of educational literature are
considered on discipline «Pedagogics». The features of the methodical pro�
viding of study of educational discipline were determined «Pedagogics» for
the students of humanitarian specialities. Aims and tasks, principles of text�
book development on pedagogics for the students of humanitarian specialities
were described.

Постановка проблеми. Зв'язок проблеми з важливими науковими
і практичними завданнями. Підготовка фахівців гуманітарного про�

філю (спеціальності соціальна робота; соціальна допомога; психологія
та ін.) передбачає вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка».

Ця дисципліна закріплена в навчальних планах (у плані підготовки

бакалаврів соціальної роботи — у варіативній частини циклу

природничо�наукової підготовки) перелічених спеціальностей.

Педагогічне знання (уявлення про зміст, загальні методи й орга�

нізаційні форми, засоби навчання та виховання), педагогічні

вміння та навички є необхідною складовою професійної підготов�

ки майбутніх фахівців означених спеціальностей. Зокрема, педаго�

гічна теорія визнається однією з основ соціальної роботи [8];

педагогічні методи займають гідне місце серед інструментарію

багатьох технологій соціальної роботи [10].

Забезпечення підготовки фахівців спеціальностей гуманітар�

ного профілю повинно включати відповідну навчально�методичну

літературу з дисципліни «Педагогіка». Однак підручники і посіб�

ники з педагогіки, які використовуються нині, створені для підго�

товки або майбутніх педагогів, або студентів вищих навчальних

закладів загалом.

Отже, постає необхідність у розробленні підручника (навчаль�

ного посібника) з навчальної дисципліни «Педагогіка», який би

відповідав тим вимогам, які ставляться:

— до сучасних засобів навчання, навчально�методичної літе�

ратури.

— державних стандартів освіти, відповідно до специфіки

підготовки майбутніх фахівців соціальної роботи, психології та

інших гуманітарних спеціальностей.

— щодо особливостей кредитно�модульної системи організації

навчального процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема підручни�

котворення знаходить достатнє відображення в науковій і науково�
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методичній літературі. Значний внесок в її дослідження зробили

відомі вчені В. П. Безпалько, Н. Ф. Заков, Д. Д. Зуєв, В. Г. Кремень,

В. В. Краєвський, І. Я. Лернер, В. М. Мадзігон, М. М. Скаткін,

С. Г. Шаповаленко та ін.

Вже декілька років Інститут педагогіки АПН України видає

збірник наукових праць «Проблеми сучасного підручника» [9],

який включено до фахових видань у галузі педагогічних наук із

2002 р. Видання акумулює найкращий вітчизняний досвід, спрямо�

вує процес вивчення проблематики підручникотворення.

Розроблено низку сучасних підручників і посібників з педаго�

гіки, педагогіки вищої школи [1; 3].

Водночас, проблематика розроблення й апробації сучасного

підручника (навчального посібника) з навчальної дисципліни

«Педагогіка» для студентів гуманітаріїв (майбутніх психологів,

фахівців соціальної роботи, соціальних педагогів тощо) вивчена

недостатньо.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження — визначити

й обґрунтувати цілі та завдання, специфіку розроблення сучасного

підручника з навчальної дисципліни «Педагогіка» в контексті нав�

чально�методичного забезпечення підготовки студентів спеціаль�

ностей гуманітарного профілю.

Поставлена мета зумовлює такі завдання:

— визначити особливості розроблення сучасного підручника

з навчальної дисципліни «Педагогіка» для студентів гуманітаріїв;

— визначити цілі та завдання розроблення сучасного підручни�

ка (навчального посібника) з навчальної дисципліни «Педагогіка»

в контексті навчально�методичного забезпечення підготовки май�

бутніх фахівців — гуманітаріїв;

— охарактеризувати принципи розроблення сучасного підруч�

ника (навчального посібника) з навчальної дисципліни «Педаго�

гіка» для студентів спеціальностей гуманітарного профілю.

Основний матеріал дослідження
Особливості розроблення сучасного підручника з навчальної дис�

ципліни «Педагогіка» для студентів гуманітаріїв. Навчальна дисци�

пліна «Педагогіка» вивчається не лише майбутніми вчителями

і викладачами. Її вивчають фахівці соціальної роботи, психологи,

представники низки інших важливих спеціальностей. Їх, природ�

но, цікавить не лише сама педагогічна теорія, а синтез теорії

та практики, освітні технології, методи та форми, засоби навчання

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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та виховання, які вони зможуть використати у своїй професійній

діяльності.

Фахівець з соціальної роботи, наприклад, не стане обговорю�

вати з клієнтом теоретико�методологічні проблеми педагогіки. Але

володіння методами та прийомами, організаційними формами

навчання та виховання, досконале знання вітчизняної системи

освіти — необхідна умова його професійної діяльності (і не лише

в закладах освіти). Навчально�методичне забезпечення навчальної

дисципліни «Педагогіка» повинно враховувати, що фахівці со�

ціальної роботи, психологи, соціальні педагоги допомагатимуть

клієнтам, активно застосовуючи методи та прийоми, організаційні

форми, засоби, розроблені педагогікою. Тому підручник (посібник)

з педагогіки для студентів названих спеціальностей повинен мати

виражену практичну зорієнтованість.

Більшість видаих підручників і навчальних посібників з педаго�

гіки базуються лише на педагогіці загальноосвітньої школи (на�

приклад, більшість прикладів педагогічної діяльності подається

з навчально�виховного процесу загальноосвітнього навчального

закладу). Тим часом, організація та здійснення навчально�виховно�

го процесу в дошкільних, професійно�технічних, вищих навчаль�

них закладах, закладах післядипломної освіти майже не висвітлю�

ються. Не приділяється належної уваги неперервній (протягом

життя) освіті, проблемі сімейного виховання.

Така побудова навчального матеріалу є слушною для підготовки

майбутніх педагогів. Вони отримають знання із розглядуваних

проблем в процесі вивчення відповідних навчальних дисциплін.

Інша справа — фахівці соціальної роботи, соціальної допомоги,

психології та ін. Навчальна дисципліна «Педагогіка» — це основна

(і фактично єдина) дисципліна, яка системно та ґрунтовно знайо�

мить студентів із навчально�виховним процесом, його теорією

та практикою, компонентами, специфікою його реалізації в різних

навчальних закладах. Оскільки фахівці вказаних спеціальностей

працюватимуть у різних навчальних закладах, розуміння специфі�

ки організації навчально�виховного процесу в них є обов'язковим.

Важливою проблемою вивчення педагогіки студентами гумані�

таріями є приділення належної уваги вивченню теорії управління

навчально�виховним процесом, навчальним закладом, тобто

школознавству. Це важливо для організації ефективної взаємодії

фахівця з колективом педагогічних працівників, його активної
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та конструктивної участі в роботі навчального закладу, розумінні

вимог закладу до його професійної діяльності.

Цілі та завдання розроблення сучасного підручника (навчального по�
сібника) з навчальної дисципліни «Педагогіка» для студентів спеціаль�
ностей гуманітарного профілю. Вивчення наукової, науково�мето�

дичної літератури з підручникотворення, аналіз сучасних підручни�

ків та навчальних посібників з педагогіки [наприклад 1; 3] дають

змогу сформулювати такі цілі та завдання розроблення підручника

(навчального посібника) з педагогіки для студентів гуманітаріїв:

1. Підручник (посібник) повинен базуватися і втілювати

державницький підхід, національний характер та соціокультурне

бачення освіти та виховання, педагогічної теорії та практики.

2. У підручнику (посібнику) має бути репрезентовано стратегіч�

ну (загальну) та методичну модель (І. Я. Лернер), певний сценарій

[9, с. 284] засвоєння студентами теоретичних знань, практичних

вмінь і навичок з педагогіки.

3. Підручник (посібник) з педагогіки повинен запропонувати не

лише зміст, але й концептуальний підхід, найбільш адекватні змісту

методи та прийоми навчання (М. М. Скаткін).

4. Підручник має відповідати вимогам Болонського процесу;

тим завданням, які висуваються перед Україною стосовно входжен�

ня до її європейського освітнього простору (повинен бути сумісним

з кредитно�модульною та модульно�рейтинговими системами

організації навчання, Європейською кредитно�трансферною

та акумулюючою системою (ECTS) (передбачати бальне оціню�

вання аудиторних та самостійних завдань, передбачених у ньому),

пропонувати необхідні засоби й заходи контролю та оцінювання

засвоєних знань, забезпечувати якість контролю).

5. Підручник (посібник) повинен репрезентувати нове,

оптимальне співвідношення:

— педагогічної теорії і педагогічної практики — теоретичного

і практично зорієнтованого, прикладного навчального матеріалу;

— вікової і професійної педагогіки (дошкільної педагогіки

та педагогіки загальноосвітньої школи з педагогікою професійно�

технічної освіти та вищої школи); на жаль, більшість існуючих під�

ручників і посібників базуються виключно на педагогіці загально�

освітньої школи; тоді, як, наприклад, фахівці соціальної роботи

можуть працювати в будь�яких закладах освіти;

— теорії і практики навчання та теорії і практики виховання.

з особливими потребами: Розділ І
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6. Повинні знайти оптимальне вирішення проблема організації

навчання педагогіці як входження у професійну педагогічну

культуру (світ педагогічних ідей та цінностей); а також проблема

проникнення педагогічної культури у професійну культуру фахівців

соціальної роботи, психології та ін.

7. Сприяти саморозвитку та самовдосконаленню, професійному

становленню студентів, стимулювати їх до самовиховання та по�

дальшої самоосвіти, самонавчання.

Принципи розроблення сучасного підручника (навчального посібни2
ка) з навчальної дисципліни «Педагогіка» для студентів гуманітаріїв.
Аналіз тенденцій сучасного підручникотворення, особливостей

підготовки фахівців гуманітарних спеціальностей на сучасному

етапі, дає змогу виділити такі принципи розробки підручника (посіб�

ника) з педагогіки, які додаються до загальнодидактичних:

1. Відповідність вимогам Болонського процесу — сумісність

із кредитно�модульною та модульно�рейтинговою системами,

передбачення в підручнику засобів і процедур дидактичного

контролю, забезпечення якості контролю.

2. Модульна побудова — розподіл тем за модулями та під моду�

лями, які враховують орієнтовну кількість кредитів, виділених

на вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка»; вивчення кож�

ного модуля передбачає заходи контролю й оцінювання.

3. Практична зорієнтованість — приділення належної уваги

оволодінню методами та прийомами, організаційними формами

навчання та виховання. Це завдання підручника (посібника)

є пріоритетним.

4. Єдність і паритетність навчання та виховання — у процесі вив�

чення педагогіки, процеси навчання та виховання мають бути рів�

ноцінно висвітлені; оволодінню студентами методами та прийома�

ми, формами виховної роботи має бути приділено належну увагу.

Висновки дослідження. Перспективи подальших досліджень.
Отже, в процесі створення підручника (посібника) з педагогіки

для студентів гуманітарних спеціальностей необхідно враховувати

особливості їхньої підготовки та майбутньої професійної діяльнос�

ті. Необхідно зважати: на значущість знання та володіння методами

та прийомами, засобами, організаційними формами навчання

та виховання для успішної професійної діяльності; на необхідність

розуміння специфіки навчально�виховного процесу в різних
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навчальних закладах; на необхідність засвоєння належного обсягу

знань із теорії управління навчально�виховним процесом (управ�

ління навчальним закладом, планування та контроль його діяль�

ності, методична робота та ін.).

Підручник (посібник) повинен виконувати низку цілей і зав�

дань: репрезентувати стратегічну (загальну) та методичну модель

засвоєння студентами теоретичних знань, практичних вмінь та

навичок з педагогіки; запропонувати не лише зміст, але й найбільш

адекватні змісту, методи та прийоми навчання, засоби та процедури

контролю і оцінювання; відповідати вимогам Болонського процесу,

завданням, що їх висуває до України входження до європейського

освітнього простору; сприяти саморозвитку та професійному

становленню студентів.

До головних принципів розроблення підручника, крім загаль�

нодидактичних (науковості, системності та послідовності, доступ�

ності та ін.), можна віднести принципи відповідності вимогам

Болонського процесу, модульності побудови, практичної зорієнто�

ваності, єдності та паритетності навчання та виховання.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з вивченням

і визначенням:

1) оптимальної структури та змісту підручника (посібника) з пе�

дагогіки, відповідного специфіці підготовки фахівців гуманітарних

спеціальностей, кредитно�модульній системі організації навчання;

2) ефективності використання підручника (посібника) під час його

апробації в процесі підготовки фахівців вказаних спеціальностей.
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ПРОБЛЕМА ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
ЯК ГОСТРА ДЕРЖАВНА ПРОБЛЕМА

Данная статья рассматривает вопрос социально�психологической
адаптации людей с особенными потребностями в обществе.  Вопрос
изучения и развития способностей студентов с ограниченными
физическими возможностями относительно самостоятельной
учебной деятельности у ВУЗ.

The article researches the questions of social�psychological adoption of
the people with special needs in society and the approaches to development of
students with special needs capabilities which touch upon the individual stud�
ding in highest educational establishment.    

Проблема інвалідів, або людей із особливими потребами, стає

дедалі гострішою, актуальнішою внаслідок зростання захворюва�

ності населення України і певної ізольованості їх від навко�

лишнього світу. Недостатня увага суспільства до цієї категорії лю�

дей, відсутність для них місць на ринку праці та певної індифе�

рентності суспільства щодо них не створюють, м'яко кажучи, умов
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для повноцінного формування в них активної життєвої позиції,

стійкої позитивної самооцінки. У більшості інвалідів не формуєт�

ься стійка довіра до соціального середовища, до пересічних людей.

Соціально�психологічна адаптація людини проходить шляхом

засвоєння соціальних норм і цінностей, підлаштуванням до них

своїх можливостей. До її головних показників належить рівень

взаємодії, зокрема спілкування з оточенням й активна життє�

діяльність.

За В. Франклом, уродженим мотиваційним потягом, що є голов�

ною рушійною силою поведінки та розвитку особистості, є праг�

нення до пошуку та реалізації людиною особистісного життєвого

сенсу. Продуктом реалізації цього сенсу є самоактуалізація осо�

бистості. Основними формами цієї реалізації, за В. Франклом,

є процес діяльності та міжособистісне спілкування.

Означені положення є вкрай актуальними для студентів з особ�

ливими потребами, які, з одного боку, вимагають до себе милосер�

дного і толерантного ставлення, а з іншого — не мають повно�

цінних умов для самоактуалізації в суспільстві.

Як відомо, основним недоліком всіх традиційних дидактичних

систем є недостатнє врахування мотиваційної сфери студента

у навчальному процесі. Мотив учіння і конкретної професійної

діяльності у студентів з особливими потребами виникає в повному

обсязі лиш тоді, коли є повне розуміння оточенням їхніх проблем,

життєвих настанов, підтримка в найскладніші життєві моменти,

конкретні стимули значущої діяльності, а навчальний процес орга�

нізовується і здійснюється на основі педагогіки співробітництва із

застосуванням технології особистісно орієнтованого навчання,

коли забезпечується суб'єктність студента з особливими потребами

у процесі навчання.

У психології під мотивами розуміють причини, що спонукають

людину до дій і вчинків, під мотивацією — систему мотивів, що ви�

кликають активність людини і визначають її конкретну спрямо�

ваність. Мотивація навчально�пізнавальної діяльності студентів

з особливими потребами складається із сукупності певних мотивів і

мотивації самовираження й самоствердження в соціальному сере�

довищі, у намаганні досягнути успіхів в учінні та майбутній про�

фесійній діяльності. Мотив навчально�пізнавальної діяльності — це

намагання студента досягти певного рівня розвитку у професійній

компетентності, в основу чого покладені різноманітні професійні

з особливими потребами: Розділ І
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знання, навички й уміння. Своєю чергою, вони викликають певні

переживання, інтерес, спонукання, надають зміст його навчально�

пізнавальній діяльності. Таким чином, для того, щоб студент як су�

б'єкт учіння активно включився до навчально�пізнавальної діяль�

ності, потрібно, щоб мета і зміст учіння та майбутньої професійної

діяльності не тільки були внутрішньо прийняті ним, але й набули для

нього особистісного смислу, являли собою соціально�особистісну

цінність, викликали в нього позитивні переживання, намагання

і прагнення ефективних навчально�пізнавальних дій, стали основою

його професійної спрямованості та діяльності.

Гуманістичний підхід до освіти загалом надасть змогу подолати

знеособлення суб'єктів навчального процесу, кардинально змінить

цілепокладання діяльної вищої школи загалом. Засобом вирішень

означеної проблеми є фундаменталізація й уміння самостійно

знаходити, приймати відповідальні рішення за різних життєвих си�

туацій. Саме так підвищується увага до вивчення психолого�дидак�

тичних основ самостійної роботи студентів, зростає потреба в ово�

лодінні методами та прийомами самостійної навчальної діяльності.

Сутність процесу навчання у вищих навчальних закладах зага�

лом полягає в отриманні необхідних для професійної діяльності

знань, навичок і умінь, а також знань про способи діяльності, які

забезпечують одержання й використання цих знань як для прак�

тичної роботи за спеціальністю, так і в повсякденному житті,

активізації безперервної освіти, оскільки навчання пов'язано не

тільки з пізнанням у певній галузі, воно стосується всієї життєвої

діяльності людини, що має суттєве значення для людей з обмеже�

ними фізичними можливостями.

Психологи поняття «самостійність» найчастіше пов'язують

із характером розумової діяльності, маючи на увазі прояв вольової

саморегуляції особистості та відповідну спрямованість особистості

на розумову активність (В. В. Сталін, М. Й. Боришевський). Окре�

мі дослідники розуміють «самостійність» студента як його здатність

діяти самостійно.

Розглядаючи самостійну роботу під час опанування навчального

матеріалу як одну з форм активної навчально�пізнавальної діяль�

ності, ми маємо на увазі інтеграцію специфічної діяльності викла�

дача і студента. Викладач визначає мету роботи, обирає методи

і способи її організації, види контролю засвоєння необхідних знань

і вмінь. Студенти повинні усвідомити мету і зміст завдання, самос�
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тійно організувати свою навчально�пізнавальну діяльність, тобто

спланувати хід виконання завдання, обравши найдоцільнішу

форму його виконання, спрогнозувати результат, здійснити само�

контроль. У процесі самостійної навчальної діяльності студенти

свідомо прагнуть досягти поставленої в завданні мети, виявляючи

максимум активності, творчість, самостійність суджень, ініціативу.

Практична педагогічна діяльність доводить, що самостійна

робота максимально сприяє розвитку активності студентів, що

виявляється в бажанні перетворити одержані знання на життєву

потребу в своїй подальшій професійній діяльності. Розвиток нави�

чок самостійної роботи дає змогу студентам поєднувати систему

знань, умінь і навичок із сукупністю мислення й індивідуальних

особливостей характеру і, як наслідок, творчо підходити до вико�

нання навчальних завдань, активно використовувати особистісний

потенціал на практиці. Психологи твердять, що складна самостійна

робота сприяє розвитку гнучкого творчого мислення, формуванню

критичного, більш відповідального ставлення до себе та суспіль�

ства. Рутинна, непродуктивна чи нетворча робота обмежує само�

стійність студента, робить його мислення більш інертним, стерео�

типним. Якісне оволодіння знаннями та навичками у процесі само�

стійної роботи неможливе без формування у студентів різнома�

нітних умінь. Успішність самостійної навчальної діяльності сту�

дента, що базується на сукупності відповідних знань і вмінь, визна�

чається його здібностями. Здібності конкретного студента слід

розглядати відповідно до наявних у нього знань, умінь і навичок.

Категорія «здібності» належить до основних понять психології.

Під здібностями розуміють певну структуру стійких уроджених

індивідуальних психологічних особливостей (властивостей, рис)

особистості, які визначають психічні можливості людини в різних

видах продуктивної діяльності, а також є умовами  успішного її

виконання й удосконалення. Здібності в ній можуть змінюватися

під впливом виховання, навчання чи тренування.

Питання вивчення та розвитку здібностей студентів з обмеже�

ними фізичними можливостями щодо самостійної навчальної

діяльності має ґрунтуватись на всебічному розгляді структури осо�

бистості, в якій психологи виокремлюють такі компоненти: 1) біо�

логічно зумовлені якості, які передаються генетично: темперамент,

задатки, біологічні  потреби; 2) соціально зумовлені риси: спрямо�

ваність особистості, її переконання та моральні якості; 3) особли�

з особливими потребами: Розділ І
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вості індивідуально�психологічних процесів: сприйняття, тип

пам'яті, мислення, волі, емоційної сфери; 4) досвід людини, її під�

готовленість: обсяг і якість наявних знань, умінь і навичок.

Під здібностями студентів з особливими потребами щодо само�

стійної навчальної діяльності ми розуміємо сукупність індивідуаль�

но�психологічних якостей інтелекту та рис особистості, які визна�

чають легкість самостійного виконання дій, спрямованих на розу�

міння та засвоєння навчального матеріалу, вироблення необхідних

умінь і навичок, а також їх використання в подальшій діяльності.

Наявність здібностей передбачає поєднання задатків із характер�

ними рисами особистості (працездатністю, цілеспрямованістю, систе�

матичністю в роботі, організованістю). Існує тісний зв'язок здібностей

і вольових якостей — ініціативності, рішучості, наполегливості, вміння

володіти собою, долати труднощі. На думку В. А. Крутецького, особис�

тісні якості людини (відповідальність, воля тощо), не входячи до струк�

тури здібностей, мобілізують резерви особистості, стимулюють пси�

хічні можливості і тим самим забезпечують високі результати у нав�

чальній діяльності навіть за умови недостатньо розвинених здібностей.

Кожна людина має від природи позитивні можливості, вона

здатна до різноманітних видів діяльності. Головне — у процесі діяль�

ності, навчальної зокрема, вміло розкрити, розвинути ці можливості.

Урахування перелічених принципів уможливить таку орга�

нізацію самостійної роботи студентів із особливими потребами

і навчального процесу загалом, яка забезпечить не тільки засвоєн�

ня необхідних знань, умінь і навичок, але й розвиток здібностей

студентів. Не можна залишати поза увагою і той факт, що здібності,

у тому числі й до самостійної роботи, як психічні особливості осо�

бистості, є досить консервативними утвореннями: їх розвиток від�

бувається повільно, потребує неабиякого терпіння, чималих зусиль

і узгоджених дій з боку викладача і студента.

Таким чином, розвиваючи здібності студентів із фізичними

вадами у самостійній роботі, викладач повинен допомогти їм

віднайти такі способи та прийоми навчальної діяльності, які б від�

повідали їхнім природним можливостям і тим самим полегшували

процес засвоєння ними необхідних знань, умінь і навичок, а також

розв'язання відповідних завдань.

Ретроспективний аналіз розвитку історії у ставленні суспільства

та держави до «аномальних людей» дає змогу стверджувати, що

цивілізація пройшла шлях від нетерпимості і навіть агресії, пре�
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зирства до людей із відхиленням у здоров'ї та розвитку до мило�

сердя, а також до усвідомлення та розуміння необхідності залучен�

ня цих людей до активної діяльності в суспільстві.

Період (від IX ст. н. е. до наших днів) дає немало прикладів змін

державних концепцій, теорій і методик у парадигмі «сегрегація�

інтеграція», «дискримінація — рівність», «повноцінна більшість —

неповноцінна меншість».

На сьогодні цивілізований світ у своїй більшості — і не тільки на

рівні окремої держави, а й на рівні світового суспільства, — перехо�

дить до нової парадигми — «єдине суспільство, яке включає людей

із різними проблемами». Починає формуватися нова культурна

норма — повага до людей фізично й інтелектуально неповносправ�

них, що й фіксує міжнародне законодавство на рівні ООН. У розділі

«Про права інвалідів» (1975) наведено правове обґрунтування цієї

концепції. А в окремих державах це такі закони, як: «Закон про

навчальний план основної школи» (1980, Швеція); Акти про освіту

(1981�1985, Великобританія); Тимчасовий закон із спеціальної та

середньої спеціальної освіти (1985, Нідерланди), закони такого ж

спрямування є в Німеччині, Австрії, Польщі тощо. 

На шляху розбудови незалежної демократичної держави Україна

не залишилась осторонь соціально�державницьких проблем сус�

пільства, зокрема проблеми інтегрування в суспільстві людей з об�

меженими можливостями. На це наголошується в Конституції

України (ст. 53), законах України «Про освіту», «Про вищу освіту»,

«Про основи соціальної захищеності інвалідів України». Крім того,

прийнято постанову Кабінету Міністрів України (1992) «Про ком�

плексну програму розв'язання проблеми інвалідності».

Одна з важливих освітянських проблем — це проблема соціаль�

ної неоднорідності сучасного українського суспільства та соціаль�

ної незахищеності окремих верств населення, особливо осіб з об�

меженими фізичними можливостями. Однак наразі поки немає

повноцінного вирішення цієї проблеми на державному рівні, окрім

надання інвалідам пільг при вступі до вищих навчальних закладів.

Здоров'я людини — поняття багатопланове. Це не просто відсут�

ність хвороб, це ще й високий рівень адаптаційних можливостей,

стан психологічного комфорту, емоційна стійкість, приязні стосун�

ки з оточенням.

У сучасному розумінні уявлення про здоровий спосіб життя

відходить від ВНЗ, поняття феномену здоров'я, набуває поширення

з особливими потребами: Розділ І
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розуміння його як психосоматичного феномену, обов'язково по�

в'язаного із міжлюдськими взаєминами, соціальним самовизначен�

ням, із рівнем саморегуляції людини, її способами виходу з кон�

фліктних і тихотравмуючих ситуації.

Соціальне самовизначення людини і пошук своєї сутності

нерозривно пов'язані з формуванням світогляду. Світогляд —

погляд на світ загалом, система уявлень про спільні принципи

й основи буття, життєва філософія людини, сукупність і підсумок

всіх його знань. Пізнавальними (когнітивними) передумовами сві�

тогляду є засвоєння великої суми знань і здатність до абстрактного

теоретичного мислення.

Водночас світогляд — не тільки логічна система знань, а й сис�

тема переконань, які ілюструють відносини людини й світу, головні

цінності її орієнтації.

Як слушно зауважує психолог Є. Головаха, потреба у змісті жит�

тя, в тому, щоб усвідомити своє життя не як серію випадковостей,

а як цілісний процес, який має певний напрям і зміст, — одна

з найважливіших потреб особистості.

Разом з тим світоглядний пошук включає в себе соціальну орієн�

тацію особистості, тобто усвідомлення себе частинкою соціальної

спільності, вибір майбутнього соціального стану і шляхів його

досягнення.

У Кіровоградській філії сьогодні навчається 36 інвалідів. Тому

питання: «Яке моє місце в цьому світі? » і «Яка діяльність найбіль�

ше розкриває мої особистісні здібності? » — не риторичні.

Роботу з інвалідами розпочинаємо на етапі вступу до Універси�

тету. Перша проблема, яка вимагає розв'язання, — це соціальна

адаптація в нових умовах. Психіка інвалідів, як правило, надзви�

чайно вразлива, а відтак потрібен не просто індивідуальний підхід,

а особливий індивідуальний підхід. У цьому плані потрібно ство�

рити серед студентського колективу атмосферу доброзичливості.

Нам вдалося цього досягти, і це допомагає вирішувати інші пи�

тання. Індивідуальна робота зі студентами�інвалідами допомогла

включити їх в активне життя філії. У вересні 2003 р. проходили ви�

бори студентської ради з дотриманням усіх демократичних засад

(висунення кандидатур, реєстрація, передвиборна боротьба

і вибори таємним голосуванням). Перемогу з�поміж чотирьох пре�

тендентів виборов студент�інвалід IV курсу спеціальності «Фінан�

си» Євген Федоращенко.
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Художня самодіяльність сприяє реалізації можливостей студен�

тів�інвалідів і допомагає утвердитись у соціальному статусі. У філії

стало вже традицією, коли в місто приїздять відомі артисти і кращі

студенти нагороджуються квитками на концерт і серед них —

обов'язково студенти з вадами здоров'я.

Розгляд науково�дослідної проблеми «Наукове обґрунтування

і розроблення моніторингу та прикладних програм з соціально�

психологічної реабілітації студентів ВНЗ України, які мають анома�

лії фізичного та функціонального розвитку» сприяв об'єднанню

наукових сил. Вже перші результати довели, що без наукового під�

ходу досягти успіху неможливо. Особистісно зріла людина покла�

дає відповідальність за свої вчинки, за своє життя виключно на

себе, а не на оточення, і залежно від своїх прагнень планує свої дії.

І навпаки, людина, яка покладається лише на інших або на долю,

зазвичай не планує своїх вчинків, оскільки вважає, що її життя

мало залежить від власних зусиль.

Мотиви, потреби також можуть бути двох типів. Це мотивація до�

сягнення (за якої людина уявляє собі можливий позитивний резуль�

тат) і мотивація уникнення (коли людина прагне уникнути невдач,

поразки). Люди з мотивацією досягнення активніші, якщо вони при�

пускаються помилки, аналізують її причини і діють інакше, продук�

тивніше. При мотивації уникнення — переживають страх, і це змен�

шує активність, не дає змоги досягти того, на що людина спроможна.

Досліджуючи особливості студентів�інвалідів, слід враховувати

і ті труднощі у поведінці та характері, які є закономірними для цієї

категорії молоді. У філії розпочато роботу зі створення центру

з реабілітації професійного здоров'я. Раніше говорили: «У здорово�

му тілі — здоровий дух». На жаль, за останні десятиріччя людина са�

ма створює небезпеку для свого здоров'я. Тепер доцільно говорити,

що тільки духовно здорова, особистісно зріла людина може дбати

про своє тіло, беручи на себе відповідальність за своє здоров'я. Тому

цьому питанню у філії приділяється багато уваги. Для кожного

студента�інваліда розроблено індивідуальну програму з урахуван�

ням його особливостей. Формування моральних й інтелектуальних

якостей допоможе відчути впевненість у своїх силах, знайти своє

місце в житті. Ми взяли зобов'язання працевлаштувати кожного

студента�інваліда за умови виконання ним навчальної програми.

Як відомо, основоположником науки про здоров'я в сучасному

її розумінні вважається І. Брехман, який обґрунтував методологічні
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основи здоров'я практично здорових людей. Цей напрям він назвав

валеологією (1987).

Спробу окреслити кінцеві контури предметного поля сучасних

валеологічних досліджень спостерігаємо у працях Г. Апанасенка

і Л. Попової. Так, предметом валеології було визначено індивіду�

альне здоров'я, а теоретичну основу її склали такі позиції:

— валеологія розглядає здоров'я як самостійну соціально�

медичну категорію, сутність якої може бути кількісно і якісно оха�

рактеризована прямими показниками;

— здоров'я розглядається як широка категорія порівняно із хво�

робою. Передхвороба і хвороба — окремі випадки здоров'я, коли

є його дефект або зниження його рівня;

— рівень структурної організації, який досліджується у валеоло�

гії — це переважно рівень організму. Валеологічна теорія і практика

основані на розгляді організму як біоенергоінформаційної систе�

ми, а здоров'я — як інтегрального багаторівневого поняття;

— розробка теоретичних принципів валеології відповідає завданню

формування загальної концепції здоров'я, що об'єднує філософське

розуміння його сутності, осмислення хвороби і перехідних станів.

Як відомо, в апробації наукового методу можна виокремити два

основних процесуальних режими, а саме:

1) процес створення методу, який безпосередньо пов'язаний із

розвитком теоретичного знання й обґрунтуванням його істинності;

2) процес використання готового знання (істинність якого вже

доведена) для одержання нового знання. У цьому разі обґрунтуван�

ня істинності методу змінюється на обґрунтування його адекват�

ності, правомірності використання в конкретній ситуації.

З нашої точки зору, на сучасному етапі актуалізується проблема

вибору адекватних методів дослідження, тобто другий процесуаль�

ний режим.

Культура тіла, культура психічного здоров'я, харчування, житла

— один із найдавніших інститутів людської спільноти. Культура —

це матеріальні й духовні витвори людської діяльності, цінності, що

передаються від покоління до покоління. Культура включає загаль�

нолюдські, класові, національні, групові цінності та ідеали. Розрі�

зняють культуру особистості, індивіда та культуру групи. Культура

окремої особистості — це сукупність її способів поведінки, методів

діяльності, розуму, думок, результатів. Культура особистості відо�

бражає рівень розвитку, який виявляється у системі цінностей,
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характері діяльності, поведінці та способі життя, здібностях і твор�

чих силах, світогляді, рівні духовного та фізичного розвитку. Голов�

ний зміст культури становлять сукупність витворів думки і діяль�

ності, цінностей і зразки поведінки, що визнані та прийняті члена�

ми суспільства.
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КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
КРЕДИТНО/МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

В статье рассмотрены вопросы эффективности внедрения кре�
дитно�модульной системы организации обучения в контексте вхо�
ждения Украины в европейское образовательное пространство. Опре�
делено понятие «эффективность внедрения кредитно�модульной
системы организации», критерии эффективности внедрения кредит�
но�модульной системы организации обучения в высших учебных заве�
дениях. Охарактеризированы методы контроля и оценки эффектив�
ности внедрения системы.

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення



42

As Ukraine has joined the European educational area the problems of
organizing and implementation of the credit�module teaching system are
considered in the article. Such conceptions as «efficiency of implementation
of the credit�module system, criterid of efficiency of the credit�module system
implementation in the higher educational institutions have been determined».
The methods of control and evaluation of the credit�module system imple�
mentation have been described.

Постановка проблеми. Зв'язок проблеми з важливими науковими
і практичними завданнями. Входження України у світове та євро�

пейське співтовариство зумовлює активізацію інтеграційних

процесів, які здійснюються в різних сферах суспільного життя —

економічній, політичній, правовій, військовій, культурній.

Сфера освіти є одним із пріоритетних напрямів європейської

інтеграції нашої держави. Це пояснюється значущістю освіти для

усього суспільства та окремої особистості.

Входження освіти та науки України в європейське інформаційне

й освітнє поле розглядається як вагомий чинник економічного, со�

ціального, інтелектуального, інноваційно�технологічного та куль�

турного розвитку нашого суспільства [2, с. 31�39].

Головним механізмом інтеграції системи вищої освіти України

в європейський освітній простір у наш час є участь у Болонському

процесі. Основним чинником і першочерговим завданням реаліза�

ції принципів Болонського процесу в системі вищої освіти України

є впровадження кредитно�модульної системи організації навчання.

Сучасний стан наукового і навчально�методичного забезпечення

такої системи свідчить про принципову спроможність її впровад�

ження зусиллями вітчизняних закладів вищої освіти, установ, що

здійснюють контроль і управління вищою освітою. Це доводить

і практика впровадження названої системи організації навчання

в багатьох вітчизняних вищих навчальних закладах (ВНЗ).

Поза тим, процес упровадження кредитно�модульної системи,

її результативність зростатимуть у разі чіткого визначення крите�

ріїв і факторів ефективності впровадження кредитно�модульної

системи організації навчання, вивчення та застосування методик

контролю її ефективності.

Отже, проблема нашого дослідження — розв'язання суперечнос�

ті між недостатнім науковим та навчально�методичним забезпечен�

ням контролю й оцінювання ефективності впровадження кредит�
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но�модульної системи організації навчання та практикою впровад�

ження означеної системи.

Вирішення цієї проблеми сприятиме розв'язанню низки важливих

наукових і практичних завдань. По�перше, це стосується розвитку

науково�методичного забезпечення впровадження кредитно�модуль�

ної системи організації навчання. По�друге, це дасть змогу перейти

до розроблення чітких процедур і методик контролю, оцінювання

її ефективності. По�третє, це сприятиме вивченню та глибшому вра�

хуванню факторів ефективності впровадження названої системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упродовж останніх років

вийшло друком досить багато наукових і навчально�методичних

праць з проблематики Болонського процесу, його сутності, прин�

ципів, динаміки та перспектив розвитку, значущості для націо�

нальних систем вищої освіти. Серед цих публікацій необхідно

відзначити праці Я. Я. Болюбаша, В. С. Журавського, М. З. Згу�

ровського, Б. В. Клименко, В. Г. Креміня, А. Сбруєвої, П. І. Сі�

корського, М. Ф. Степка, Л. Л. Товажнянського та ін.

Оскільки умовою і основним механізмом реалізації принципів

Болонського процесу у ВНЗ нашої держави є впровадження кре�

дитно�модульної системи організації навчання, ця технологія при�

вернула чималу увагу вітчизняних вчених. Опубліковано роботи

з теорії, методики та практики застосування кредитно�модульної

системи організації навчання, її сутності, структури, функцій, осо�

бливостей, умов, очікуваних результатів та перспектив упровад�

ження у ВНЗ України. Авторами цих досліджень є Я. Я. Болюбаш,

А. Кудін, А. І. Олійник, М. Садиков, П. І. Сікорський, О. Скнар,

М. Ф. Степко, В. Д. Шинкарук та ін.

Водночас публікацій, в яких ґрунтовно розроблялися б питання

ефективності впровадження такої системи організації навчання

в Україні та країнах Європи, явно недостатньо. Відсутні наукові пу�

блікації, в яких визначаються критерії ефективності впровадження

цієї системи у ВНЗ.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження — визначення та

обґрунтування критеріїв ефективності впровадження кредитно�мо�

дульної системи організації навчання у вищих навчальних закладах.

Поставлена мета дослідження передбачає виконання таких

завдань:

— визначити поняття і розкрити суть ефективності впровадження

кредитно�модульної системи організації навчання у ВНЗ України;

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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— визначити, сформулювати й обґрунтувати критерії ефектив�

ності її впровадження;

— визначити й охарактеризувати методи оцінювання ефектив�

ності впровадження такої системи організації навчання.

Основний матеріал дослідження.
Поняття і сутність ефективності впровадження кредитно�модуль�

ної системи організації навчання. Ефективність — складний феномен,

конструкт аналізу й оцінювання діяльності, до складу якого входять

її мета, результат, витрати та умови. При цьому дві перші складові

ефективності є головними, визначальними, а відтак ефективність

можна тлумачити як ступінь реалізованості мети. [7, с. 315]

Характеристики, показники ефективності залежать від різнови�

ду діяльності, результати якої розглядаються. [7, с. 314]

З огляду на специфіку діяльності ВНЗ, результатом якої є надан�

ня вищої освіти, можна стверджувати, що ефективність їх діяль�

ності — це насамперед якість вищої освіти.

Входження до Болонського процесу визначає й актуалізує низки

основних завдань діяльності системи вищої освіти нашої держави.

По�перше, це впровадження кредитно�модульної системи орга�

нізації навчання, яка передбачає облік трудомісткості навчання

у кредитах на основі Європейської кредитно�трансферної й акуму�

люючої системи (ECTS). Скориставшись потенціалом ECTS як на�

громаджувальної системи, можна досягти втілення основних ідей

концепції «навчання протягом життя».

По�друге, це забезпечення досконалішого контролю якості

освіти.

По�третє, це розширення академічної мобільності. Передбача�

ється можливість мобільності (зміни вищого навчального закладу)

як для студентів, так і для професорсько�викладацького складу.

По�четверте, це забезпечення працевлаштування випускників

у межах транснаціонального (передусім — загальноєвропейського)

ринку праці. Для забезпечення визнання кваліфікації запропонова�

но використання додатку до диплома, рекомендованого ЮНЕСКО.

По�п'яте, це залучення до європейських ВНЗ більшої кількості

студентів з інших регіонів світу, яке має забезпечуватися привабли�

вістю європейської системи освіти.

Відповідно до принципів Болонського процесу, передбачається,

що впровадження кредитної (кредитно�модульної) системи органі�

зації навчання надасть можливість вирішити такі завдання [2, с. 280]:

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
виховання і соціалізації людей 
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— адаптувати ідеї ECTS до системи вищої освіти України для

забезпечення мобільності студентів у процесі навчання та гнучкості

підготовки фахівців з урахуванням швидкозмінюваних вимог

національного та міжнародного ринків праці;

— забезпечити можливості навчання студентів за індивідуаль�

ною варіативною частиною освітньо�професійної програми,

яка сформована за вимогами замовників і побажаннями студента,

що сприятиме його саморозвитку та відповідно підготовці до життя

у вільному демократичному суспільстві;

— стимулювати учасників навчального процесу з метою досяг�

нення високого рівня якості вищої освіти;

— унормувати порядок надання можливості студентам отримати

професійну кваліфікацію відповідно до ринку праці.

Таким чином, ефективність упровадження кредитно�модульної

системи організації навчання визначатиметься як ступінь реалізо�

ваності поставлених цілей, співвідношення «мета�результат».

Потрібно враховувати, що головною метою впровадження кре�

дитно�модульної системи є оптимізація й інтеграція освітньої

діяльності ВНЗ України в європейський освітній простір, задово�

лення освітніх потреб особистості та вимог національного та між�

народного (європейського) ринку праці у висококваліфікованих

фахівцях.

Критерії ефективності впровадження кредитно�модульної систе�
ми організації навчання. Розглядаючи критерії як найзагальніші

показники ефективності [7, с. 320], необхідно виділити їх індика�

тори (тобто властивості, що утворюють показники, доступні для

спостереження та кількісного вимірювання) [7, с. 320; 12, с. 162].

Аналіз наукової, науково�методичної літератури з проблематики

дослідження, теоретичне узагальнення отриманих даних дають

змогу виокремити основні критерії та пов'язані з ними індикатори

ефективності впровадження кредитно�модульної системи орга�

нізації навчання. Отже, це:

1. Академічна успішність студентів. Названий критерій включає

такі індикатори, як: результати навчання за шкалою ECTS; успіш�

ність навчання студентів за індивідуальною варіативною частиною

освітньо�професійної програми; кількість відрахованих за акаде�

мічну неуспішність.

2. Якість вищої освіти. Індикатори: відповідність здобутих здат�

ностей (компетенцій), знань, умінь і навичок державним стандар�

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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там вищої освіти; відповідність здобутих здатностей (компетенцій),

знань, умінь і навичок потребам і вимогам національного і міжна�

родного ринку праці, підприємства�замовника; професійний

та особистісний розвиток випускника.

3. Академічна мобільність. Індикатори: кількість студентів, які

продовжують навчання у ВНЗ Європи; кількість студентів�інозем�

ців, які завершують (продовжують) навчання у ВНЗ; переміщення

викладачів ВНЗ.

4. Працевлаштування випускників, які закінчили певний вищий
навчальний заклад. Індикатори: працевлаштування випускників

в Україні; працевлаштування випускників за кордоном; суб'єктивне

задоволення від займаної посади; перспективи професійної кар'єри.

5. Престижність вищого навчального закладу. Індикатори:

кількість іноземних студентів; кількість іноземних викладачів.

Методи оцінювання ефективності впровадження кредитно�мо�
дульної системи. Наукова і науково�методична література описує

два головні методи оцінювання ефективності певної соціальної

діяльності: параметричний метод і метод оцінювання на основі

задоволення потреб [11, с. 398�399]. Крім названих, можуть засто�

совуватися такі методи, як опитування (анкетування, інтерв'юван�

ня), бесіда, аналіз навчальної документації, методи математичної

статистики та ін. Вони входитимуть до складу методик оцінювання

ефективності, розроблених на базі параметричного методу та мето�

ду оцінювання на основі задоволення потреб.

Методика оцінювання ефективності — це опис відповідного

порядку, послідовності оцінювання. Метод оцінювання ефектив�

ності — це спосіб, прийом оцінювання, який розкриває характер

реалізації цього процесу, шлях його перебігу [11, с. 398].

Параметричний метод оцінювання ефективності впровадження

кредитно�модульної системи організації навчання передбачатиме

зіставлення двох ключових параметрів: 1) якості підготовки фахів�

ців до впровадження; 2) якості підготовки фахівців після впровад�

ження кредитно�модульної системи.

Цей метод передбачає опис стану якості підготовки фахівців «на

вході» — до впровадження кредитно�модульної системи організації

навчання та на «виході» — після її впровадження. Відмінність між

зазначеними параметрами становить ефект впровадження, або

результат, який може свідчити про ефективність впровадження

кредитно�модульної системи організації навчання у ВНЗ.

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
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Головними проблемами розроблення параметричних методик

є розроблення й опис параметрів «на вході» і «на виході»; визна�

чення факторів ефективності і неефективності з урахуванням про�

міжних і кінцевих параметрів [11, с. 398].

Метод оцінювання ефективності на основі задоволення потреб

має три різновиди [11, с. 399]:

1. Прямий оцінний метод, що базується на періодичному усно�

му або письмовому (анкетування) опитуванні, аналізі навчальної

документації тощо.

2. Параметричний метод, що передбачає порівняння (зіставлен�

ня) результатів освітньої діяльності, визначених державними стан�

дартами освіти, варіативною частиною освітньо�професійної про�

грами, яка сформована за вимогами замовників, побажаннями сту�

дента, з одного боку, та фактичних результатів навчання — з іншого.

3. Поєднання першого і другого методів.

Метод оцінювання ефективності / неефективності належить ся

до вельми прагматичних, оскільки дає можливість систематизувати

фактори ефективності і фактори неефективності; репрезентувати їх

у наочному вигляді, наприклад, за допомогою відповідних таблиць;

розробляти та виконувати програми (плани) вдосконалення ос�

вітньої діяльності. Використання вказаного методу дає можливість

виокремити три групи факторів [11, с. 399], а саме:

1. Фактори ефективності, що перебувають поза впливом ВНЗ

(наприклад, загальнодержавна нормативно�правова база).

2. Фактори ефективності, що перебувають у зоні впливу ВНЗ.

3. Фактори, що перебувають на межі зон впливу.

Упровадження кредитно�модульної системи може впливати

на витрати на підготовку фахівця, вартість освітніх послуг. Тому

оцінювання ефективності впровадження такої системи організації

навчання може передбачати використання методу оцінювання

витрат (як однієї зі складових ефективності). Цей метод передбачає

вартісну оцінку освітньої діяльності (витрат на надання освітніх по�

слуг на одного студента або весь контингент). При цьому важливо

співвідносити оцінку витрат з показниками результатів; оцінюєть�

ся вплив зростання (зменшення) витрат на зростання (зменшення)

ефективності [11, с. 399�400].

Висновки дослідження. Перспективи подальших досліджень.
Отже, ефективність — це складний конструкт, що визначає

результативність певної діяльності, ступінь реалізованості її цілей.

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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Ефективність упровадження у ВНЗ кредитно�модульної системи

організації навчання — це ступінь реалізованості цілей такої системи

у результатах діяльності ВНЗ, що здійснювалася на основі кредитно�

модульної системи. При цьому слід пам'ятати, що головною метою

освітньої діяльності є задоволення освітніх потреб особистості,

потреб ринку праці у фахівцях відповідних спеціальностей.

До головних критеріїв ефективності впровадження у ВНЗ кре�

дитно�модульної системи організації навчання можна віднести:

академічну успішність студентів, залучених до її реалізації, якість

здобутої ними освіти, їхню академічну мобільність та мобільність

професорсько�викладацького складу, працевлаштування випуск�

ників, престижність ВНЗ за кордоном. На підставі перелічених

критеріїв можна визначити індикатори, що піддаються емпірично�

му вивченню та кількісному підрахунку і можуть стати базою для

розроблення відповідних діагностичних й оцінних методик вивчен�

ня ефективності.

Для оцінювання ефективності впровадження кредитно�мо�

дульної системи можуть застосовуватися різні методи і методики.

Головними є параметричний метод і метод оцінювання ефектив�

ності на основі задоволення потреб. Конкретні методики оціню�

вання ефективності, побудовані на основі означених методів, мо�

жуть включати в себе опитування (анкетування, інтерв'ювання),

бесіду, аналіз навчальної документації, методи математичної ста�

тистики тощо.

Перспективи подальших досліджень ефективності впроваджен�

ня кредитно�модульної системи організації навчання пов'язані

з вивченням її умов і факторів. Якщо правові і навчально�методич�

ні умови ефективності розглядуваного процесу вивчені достатньо

ґрунтовно, то соціальні і соціально�психологічні та соціокультурні

— недостатньо.

Перспективними є прикладні дослідження пов'язані з розроблен�

ням і апробацією методик оцінювання ефективності впровадження

та реалізації кредитно�модульної системи організації навчання.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ
І НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА
(ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА)»

В статье определяются особенности формирования знаний, уме�
ний и навыков профессиональной деятельности в процессе преподава�
ния учебной дисциплины «Социальная работа (теория и практика)».
Автор характеризует этапы процесса обучения: задачи, методологи�
ческую основу, содержание работы. Разработанная методика явля�
ется частью учебно�методического комплекса — учебного пособия
«Социальная работа (теория и практика)» и  методического пособия
«Социальная работа (теория и практика)». Модульная программа»,
опубликованных в соавторстве с Л.Т. Тюптей.

The article determined singularity deneration of knowledge and  skills
professional activity at the process teaching academic subject «Social work
(theory and practise)». Author described stagers of processe education, par�
ticulary — chief task,  methodological foundation, job content. Create a tech�
nology this is component part of  studi kit  — tutorial «Social work (theory
and practice)» and user's guide «Social work (theory and practise)».
Modular�sized program», published into co�authorship with Tupty L.T.

Соціальна робота належить до прикладних галузей наукового

знання, що є відповідальною за  розвиток життя людини. Життя

людини — це її біологічне, соціальне та духовне буття, що є пред�

метом вивчення і впливу на її біологічну, соціальну та духовну

сфери. Якщо визначати зміст професійної діяльності соціального

працівника із цього погляду, то мова йде про:

підготовку людини до життя в новому соціумі або новому со�

ціально�економічному середовищі;

виховання та сприяння в розвитку загальнолюдських, мораль�

них і духовних цінностей, тобто «олюднення знань» і «олюднення

людини»;

виявлення та розкриття можливостей людини у розв'язанні

життєвих проблем;

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
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сприяння в розумінні сенсу життя, плануванні й вибудовуванні

свого теперішнього та майбутнього життя.

Життя людини складається з низки подій, вчинків, випадків,

ситуацій, епізодів, які на перший погляд мають фрагментарний,

неупорядкований характер, а насправді підпорядковані єдиному,

основному задуму, що визначає долю людини та її буття. Єдиний

задум зумовлює відповідальність людини перед собою, іншими

людьми та тими цінностями, носієм яких вона є або до яких прагне.

Якщо покласти в методологію практичної діяльності соціаль�

ного працівника ідею поліпшення життя людини, то завданням

підготовки до професійної діяльності є сприяння у набутті знань,

формуванні вмінь і навичок професійної діяльності щодо:

соціальної роботи з життєвою ситуацією або проблемою чи ін�

дивідуальним випадком клієнта;

вивчення життєвої історії і сприяння у проведенні позитивних змін;

допомоги різним цільовим групам населення (за віком, стату�

сом, станом здоров'я, віросповідання, матеріальним стану та ін.),

які перебувають у складній життєвій ситуації;

активізації життєвого потенціалу людини, її можливостей у са�

мореалізації.

В основу викладання навчальної дисципліни покладається нав�

чання майбутніх фахівців алгоритмізації професійної діяльності.

Під алгоритмізацією професійної діяльності соціального працівни�

ка ми розуміємо доцільний та науково обґрунтований добір прийо�

мів, засобів, методів, технологій соціальної роботи, їх чітку ієрар�

хію, послідовність з обов'язковою узгодженістю позитивних або

негативних чинників, які сприяють або перешкоджають позитив�

ним змінам у житті клієнта. На відміну від суто механістичного під�

ходу, що позбавляє процес комунікації з людиною душевності

та життєвої непередбачуваності, зміст і процес діяльності соціаль�

ного працівника є живим джерелом, що знімає напруженість, зігрі�

ває душу і надихає на шляхетні вчинки.

Тож метою нашої статті було відобразити досвід викладання

навчальної дисципліни «Соціальна робота (теорія та практика)» на

основі узагальнення та систематизації результатів дослідницької

роботи. Мета дослідження — виявити й обгрунтувати особливості

формування знань, умінь і навичок професійної діяльності під час

викладання навчальної дисципліни «Соціальна робота (теорія і

практика)». 
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Професійна діяльність соціального працівника зумовлена об'єк�

тивними і суб'єктивними факторами. Об'єктивні — підкріплені

правосуб'єктністю соціальної роботи, відповідальністю держави

перед людьми, які потребують соціальних послуг. Так держава бере

на себе відповідальність у пенсійному та матеріальному забезпе�

ченні пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених, дітей�сиріт та ді�

тей, які залишились без батьківського піклування, жертв Чорно�

бильської катастрофи, ВІЛ�інфікованих та ін. Порядок надання

соціальних послуг і є тим алгоритмом, що розроблений на держав�

ному рівні і рівні діяльності управлінь праці та соціальної політики,

пенсійних і страхових фондів, які втілюється в життя як самою ор�

ганізацію, так і відповідальними за цей напрям роботи фахівцями.

Суб'єктивні фактори зумовлені специфікою індивідуальної

та групової соціальної роботи із надання соціально�побутових,

психологічних, соціально�медичних, соціально�педагогічних пос�

луг, послуг із працевлаштування, послуг із професійної реабілітації

осіб з обмеженими фізичними можливостями, інформаційних

послуг. Як лікар, який не може приписати пацієнту лікування при

невизначеному діагнозі, так і соціальний працівник повинен

виходити із розуміння того, що вихід із ситуації, в якій опинилася

людина, має бути знайдений через позитивні зміни в її житті або

у ставленні до свого життя. Із числених варіантів, які можуть бути

визначені й проаналізовані за схемою «якщо «так» — то», «якщо —

«ні» — то», обирається оптимальний, тобто той, який є найближ�

чим до духовного співпереживання людини, її соціальних потреб,

моральних цінностей. 

Внутрішній (психологічний) та зовнішній (соціальний або соці�

ально�психологічний) тиск долається через урахування можливос�

тей соціального працівника, соціальної служби або певної про�

фесійної референтної групи соціальних працівників у наданні

реальної допомоги людині, а також через її сприйнятність до

взаємодії, її згоду, осмислення та розуміння необхідності активізу�

вати за допомогою фахівців ресурси та можливості соціального ото�

чення або власні, особистісні.

Як підготувати майбутніх фахівців до професійної діяльності,

щоб маючи під рукою необхідний путівник чи навігатор, що допо�

магає орієнтуватись у професійних питаннях і знаходити необхідні

напрямки руху у вигляді готового алгоритму професійної діяль�

ності, вони могли творчо розв'язувати професійні завдання,

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
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виявляли професійну гнучкість, толерантність і мобільність? Зві�

сно, це питання стоїть перед усіма викладачами, які читають курс

«Соціальна робота (теорія і практика)», і в кожного з них є певний

досвід, який відображає власну лінію професійного поводження

і розуміння місії педагогічної діяльності.

Питання сенсу навчання є, певно, одним із важливих у педаго�

гіці. Ми можемо спрогнозувати ті питання, які можуть хвилювати

студентів вищої школи: навіщо вивчати теорію соціальної роботи

— який у цьому сенс, навіщо вивчати теми, пов'язані із формуван�

ням цінностей соціальної роботи, моделлю фахівця соціальної сфе�

ри, чи не краще наблизити процес навчання до практики професій�

ної діяльності?

Тож сформулюємо принципи навчання, які є для нас є значу�

щими? Отже це такі принципи:

— світоглядності: сприйняття дійсності на основі законів духов�

ного, біологічного та соціального життя людини, розуміння своєї

ролі і місії в житті, смислу буття;

— гуманістичності: центрованості на людині, її інтересах, запи�

тах, проблемах як партнерів у навчально�виховному процесі і со�

ціальній діяльності;

— діяльнісний: базований на активному включенні індивіда

в діяльність освітньої системи, навчально�виховні процеси, життя

соціуму, процеси соціалізації;

— індивідуального, диференційованого підходу до кожної лю�

дини із врахуванням її інтелектуального потенціалу, фізичних,

соціальних, духовних, психологічних ресурсів і можливостей; 

— раціональності: розуміння сенсу навчання, активне набуття

знань, формування вмінь і навичок, потрібних у майбутній профе�

сійній діяльності. 

В основу методики викладання соціальної роботи покладено

модульну програму, зміст якої відповідає державному стандарту

освіти, з опорою на ті принципи навчання, про які йшлося раніше.  

Студенти приходять навчатись у вищий навчальний заклад

з певним досвідом навчання у школі, що зумовлений в основному

на засвоєнні авторитарної системи взаємовідносин між учнями

і вчителями, де вчитель часто виступає в ролі «одного актора» і весь

навчально�педагогічний процес  зосереджений на його постаті.

У дітей формується уявлення про те, що основним ресурсом освіти

є вчитель. Вся освітня система у школі працює на підвищення

з особливими потребами: Розділ І
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рейтингу за будь�яких умов, тому в учнів навчально�пізнавальна

та мотиваційна сфера формуються на основі розвитку потреби

у підвищенні рівня успішності, тобто отриманні певної оцінки.

Роль учителя зводиться до ретранслятора та контролера знань. Роз�

виток умінь вчитися залишається поза увагою вчителя. Навички,

що сформовані у загальноосвітній системі, часто залишаються

у студентів протягом трьох років навчання.

За сучасних умов змінилася роль студента у вищому навчаль�

ному закладі. Він вже не пасивний отримувач знань, а активний

споживач освітніх послуг, зокрема таких, що визначаються її

комерційною складовою. Вкладаючи свої кошти в навчання, свідо�

мий студент у праві вимагати надання якісної освіти. 

Основною педагогічною умовою навчання є створення такого

педагогічного середовища, в якому студент є партнером у навчаль�

но�виховному процесі як студентів, так і всього науково�педаго�

гічного персоналу вищого навчального закладу.    

Процес навчання спеціальності віддзеркалює процеси, що від�

буваються у професійній діяльності фахівця. «Соціальна робота

(теорія і практика)», будучи профілюючою навчальною дисциплі�

ною, відображає у процесі навчання підходи, зумовлені специфікою

розпізнавання життєвої ситуації, в якій перебуває людина (навчання�
дослідження, постійний регулярний, самостійний процес учіння,

пошук необхідної інформації, орієнтація в інформаційних проце�

сах), надання допомоги (навчання як допомога у здобутті знань, фор�

мування вмінь професійної діяльності та вибудовування особистого

життя, інформаційна підтримка навчального процесу), соціальне
втручання (використання певних санкцій і соціально�психологічного
впливу при порушенні дисципліни та нормального ходу навчального

процесу), педагогічний впливу на людину (навчання як формування

відповідальності за себе, членів групи, близьких людей, які надають

різні види підтримки для забезпечення можливості навчання, фор�

мування вмінь працювати у групі, самоорганізуючої та самоуправ�

ляючої діяльності), практична реалізація вмінь і навичок у ході нав�

чального процесу та практики (навчання на досвіді).

Створення доброзичливої атмосфери, яка в умовах модульно�

рейтингової системи формує у студентів навички працювати

добросовісно не тільки на оцінку та підвищення власного рейтингу,

а й на здобуття знань, формування вмінь їх ефективного викорис�

тання. Важливо створити спокійне, добре структуроване педаго�
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гічне середовище, яке надає молодій людині можливості і свободу

знайти і проявити себе в різних видах діяльності, розкрити особис�

тий творчий потенціал. Виховання майбутнього фахівця здійсню�

ється на основі змісту навчання, всієї організації навчально�вихов�

ного процесу, що базується на основі наступності, послідовності,

поступовості. Розуміння, осмислення закономірностей та мети

професійної діяльності значно полегшують і прискорюють роз�

виток навчально�пізнавальної сфери студентів. Працювати послі�

довно, планомірно, поетапно, вміти самоорганізуватись у цій

діяльності, надати можливість включитись у розуміння освітніх

процесів формує у студентів навички працездатності, стійкість до

несправедливої критики, вміння обстоювати право на знання,

здатність реалізовувати себе у праці. 

Формування вмінь і навичок професійної діяльності проходить

у кілька етапів. 

І етап — формування вмінь дослідницької діяльності, пошуку

й аналізу наукової інформації, наукових процесів і явищ, законо�

мірностей розвитку наукового знання.

На цьому етапі навчання студенти оволодівають основами теорії

соціальної роботи. Мета її — виробити навички навчання�дослід�
ження, що розвиваються протягом усього процесу навчання. До�

слідне навчання розглядається не як кінцевий продукт, а за умови

та процес вчення. Увагу педагога зосереджено на створенні нав�

чальної атмосфери і того досвіду, що забезпечує розуміння студен�

тами цілого, а не окремих його частин. Викладач використовує

переважно пояснювально�ілюстративні, наочні та пошуково�про�

блемні методи навчання; студенти — репродуктивні та пошуково�

дослідні. Цей етап виявляється для більшості студентів складним

внаслідок вимог до розвитку аналітичних умінь і навичок, умінь

орієнтації в різноманітних потоках наукової інформації. На лекціях

викладачу необхідно постійно підтримувати увагу студентів, пере�

ключаючи процеси сприйняття, використовуючи наукові знання

різні за змістом, складністю, способом та характером подачі, а та�

кож бінарного підходу, зокрема наочних методів навчання. Семі�

нарські заняття можуть перетворитися на читання готової доповіді

або переказ змісту теоретичного підходу. Підхід — навчання на

досвіді — не спрацьовує на цьому етапі. Тому студентів необхідно

вчити свідомо використовувати наукову інформацію, посилаючись

на авторитети наукової думки, коментуючи наукові погляди, під�
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ходи та теорії на основі суміжних галузей наукового знання та влас�

ного сприйняття, пояснюючи й інтерпретуючи наукову терміноло�

гію, порівнюючи способи викладу інформації в різних наукових

джерелах. На цьому етапі може спостерігатися легкий опір у засво�

єнні матеріалу, що пояснюється нерозвиненістю мотиваційної сфе�

ри, спрощеним уявленням про необхідність оволодіння науковими

знаннями. Студенти повинні осмислити вплив процесів пізнання

на практику соціальної роботи, з повагою ставитися до наукової

думки та праці вчених, які присвятили свій час або навіть й життя

дослідженню наукових процесів та явищ  як в галузі суспільних,

гуманітарних так і природничих наук.  

ІІ етап — формування та закріплення вмінь дослідницької

діяльності, пошуку й аналізу наукових джерел, наукових процесів

і явищ, закономірностей розвитку наукового знання; формування

вмінь і навичок ціннісно орієнтованого підходу до людини з погля�

ду етики соціальної роботи, визначення духовних, виховних і пси�

хологічних взаємозв'язків або взаємозалежностей у професійній

діяльності;

Цей етап навчання характеризується зануренням у ціннісні

аспекти професійної діяльності фахівця соціальної сфери. Слід

розуміти, що студентська аудиторія складається  з людей із різним

духовним досвідом, що відображає їх особистий погляд на про�

фесійні аспекти соціальної роботи та вимоги до процесу навчання.

Велика увага при цьому приділяється формуванню морально�

вольових і духовних якостей особистості на основі етики соціальної

роботи. Центрація змісту навчального матеріалу на  особистості

людини  з одного боку, помічника, з іншого — такий, що потребує

допомоги, ставить у центр уваги формування емпатії як базової

якості професійної діяльності типу «людина�людина».  Провідний

підхід — відповідальне навчання, за якого важливим є не оцінка за

відповідь, а процес засвоєння професійних знань та формування

морально�етичних норм професії, що відображені у процесі учіння.

На цьому етапі важливо сформувати у студентів навички запобіган�

ня професійному вигорянню, емоційної і психологічної стійкості

й витривалості. Студенти можуть чинити опір при розгляді духов�

них передумов розробки етичних принципів професії. Тому важли�

вим є формування поважного ставлення до духовної спадщини ук�

раїнського народу, щоб упродовж двох тисячоліть будував фунда�

мент духовної культури на основі християнських православних
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цінностей. Протиріччя між рівнем історичної спадщини та духов�

ної практики слав'янських народів і розвитком моделей соціальної

роботи в Україні та розвинутих країнах Заходу давати знати про

себе протягом усього процесу навчання. 

ІІІ етап — формування та закріплення вмінь дослідницької

діяльності, пошуку й аналізу наукової інформації, наукових про�

цесів і явищ, закономірностей розвитку наукового знання; форму�

вання та закріплення вмінь і навичок ціннісно орієнтованого

підходу до людини з погляду етики соціальної роботи, визначення

духовних, виховних і психологічних взаємозв'язків або взаємоза�

лежностей у професійній діяльності; формування вмінь і навичок

ефективної взаємодії у групі через реалізацію моделі зосередженої

на завданні соціальної роботи.

Навчання на цьому етапі розвантажує  студентів від пошуку

й аналізу наукового матеріалу, вони навіть можуть відчути дефіцит

наукових знань. Однак цей період є вельми важливим з точки зору

розуміння змісту та сенсу навчальної дисципліни, своїх навчальних

можливостей, які вже відображені у результатах двох попередніх

модулів. Випадіння одного із етапів може тягнути за собою низку

проблем, що пов'язані із холістичністю навчального процесу. У сту�

дентів є можливість виправити становище, і у цьому вони можуть

покладатися на розвиток умінь співпрацювати у мікрогрупах на

основі орієнтовної на завдання соціальної роботи. Включення сту�

дентів усієї групи в організацію навчального досвіду через їх участь

у мікрогрупах співробітництва значно розширює їхні знання про

філософію методу орієнтованої на завдання соціальної роботи.

У студентів формується розуміння того, що завдання, що поставле�

ні під час навчального процесу стосуються не тільки їх, а й викла�

дача, який допомагає їх формулювати й осмислювати. Основний

підхід — навчання�допомога (допомагаюче, підтримуюче навчан�

ня), яке базується на подоланні труднощів у розв'язанні проблем

у процесі навчання, подальшому осмисленню гуманістичних прин�

ципів соціальної роботи  та моральних, етичних аспектів соціальної

роботи в умовах осмислення необхідності прийняття допомоги та

незгоди йти на співробітництво.   

IV етап — формування та закріплення вмінь дослідницької

діяльності, пошуку й аналізу наукової інформації, наукових

процесів і явищ, закономірностей розвитку наукового знання; фор�

мування та закріплення вмінь і навичок ціннісно орієнтованого
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підходу до людини з погляду етики соціальної роботи, визначення

духовних, виховних і психологічних взаємозв'язків або взаємоза�

лежностей у професійній діяльності; формування вмінь і навичок

застосування організаційних, соціологічних, психологічних

та власне методів соціальної діяльності в роботі з життєвими історі�

ями; формування вмінь і навичок ефективної взаємодії у групі

через реалізацію моделі самокерованої соціальної роботи.

Четвертий модуль має велике значення для заглиблення в тео�

ретичні підходи професійної діяльності фахівців соціальної сфери,

створення певного наукового фундаменту для реалізації методів

соціальної роботи. Основний підхід — навчання на досвіді само�
керованої групової роботи. На цьому етапі використовуються пояс�

нювально�ілюстративні та пошуково�дослідні методи. Студенти

добре справляються з добре структурованим науковим і навчаль�

ним матеріалом, більше довіряють джерелам, які перевірені часом,

виявляють інтерес до прикладів із життя клієнтів соціальних служб,

життєвих історій. Матеріал для формування вмінь і навичок з ме�

тою застосування організаційних, соціологічних, психологічних

та власне методів соціальної роботи викладач може здобути на ос�

нові досвіду діяльності соціальних служб, які, дотримуючись прин�

ципів і стандартів етики соціальної роботи, надають можливість

ознайомитись із соціальними (життєвими) історіями та досвідом

надання допомоги. 

Семінарські заняття складаються з теоретичної частини, яка

створює певні передумови для відпрацювання вмінь і навичок спо�

стереження, проведення інтерв'ю, тестування інших дослідницьких

методів та розроблення методик надання допомоги в умовах

соціальної роботи з індивідуальним випадком. Застосовуючи між�

дисциплінарні зв'язки, студенти повинні зрозуміти відмінності

діагностичної та підтримуючої діяльності соціального працівника,

в якій акцент робиться на виявлення та розпізнавання збереженого

потенціалу людини, що за законами соціальної компенсації потріб�

но розвинути та спрямувати на позитивні зміни. 

Практичні заняття проводяться на основі методики самокеро�

ваної соціальної роботи. Студенти формують навички застосування

набутих теоретичних знань на досвіді, визначаючи проблему,

її детермінованість соціально�психологічними, соціальними або

виховними чинниками, ознаки проблеми, що потребує розв'язання

та вибір методів, що сприяють формуванню соціальної активності
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людини, її здатності, спираючись на власний потенціал, ресурси

та підтримку оточення, вибудовувати своє життя. На першому

практичному занятті цього модуля студентам пропонується завдан�

ня із визначення такої проблеми, як соціальне сирітство та насиль�

ство над дітьми у сім'ї; характеризується проблема, визначаються

причини її виникнення; формулюються й осмислюються організа�

ційні методи на рівні цілевизначення та завдань соціальної роботи.

Академічна група розділяється на дві команди, які працюють

із соціальними (життєвими) історіями клієнтів соціальних служб.

Історії розподіляються по одній на двох�трьох студентів, що дає їм

змогу спиратись у своїх рішеннях на думку колеги, формувати

навички роботи в умовах командної соціальної роботи; формувати

навички самоменеджменту, спираючись на модульну програму.

Студентам пропонується продумати і написати план роботи на тер�

мін реалізації модуля. До того ж їм дається завдання — ознайоми�

тись із соціальними (життєвими) історіями клієнтів, визначити

методи соціологічного дослідження, вкласти соціологічні методики

у «Книгу життєвої історії клієнта». Вибір життєвої історії на цьому

етапі навчання повинен відповідати рівню психолого�педагогічної

готовності студентів, позитивному проходженню попередніх етапів

навчання. Студенти мають добре уявляти мету, яка визначається

і формулюється на початку модуля у термінах та значеннях мене�

джменту, соціології, психології або педагогіки. На наступних занят�

тях студенти обговорюють вибрані методики соціальної роботи

з індивідуальним випадком — психологічні (діагностичні та підтри�

муючі), індивідуальні, групові форми та роботи у громаді. Важливо

на цьому етапі допомогти студентам зорієнтуватись у різноманіт�

них теоретичних підходах і теоріях, їх адекватності обраним кон�

кретним методикам соціальної роботи та відповідності змісту

діяльності різних професійних референтних груп. Робота із життє�

вою історією проводиться таким чином, щоб кожне наступне за�

няття було логічним продовженням попереднього. Вибір діагнос�

тичних методик і способів соціально�психологічного, виховного,

психологічного та соціального впливу обговорюється  у мікрогру�

пах.  Надаючи студентам свободу  в реалізації визначених завдань,

необхідно забезпечити самоорганізацію та самоменеджмент в умо�

вах добре структурованого навчального середовища.

Студенти включаються у самокеровану групову діяльність на ос�

нові взаємодії із лідерами і за підтримуючої, стимулюючої та орієн�
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туючої діяльності викладача при мінімальному втручанні у процеси

їхньої самостійної діяльності. Так створюється певне віртуальне

середовище, в умовах якого студенти моделюють професійні ситуації

вирішення професійно значущих завдань із допомоги реальним

людям, які звертаються у соціальні служби за допомогою. Визна�

чальним на цьому етапі є процес навчально�методичного супроводу

навчання (надання необхідної навчальної та навчально�методичної

літератури), створення розвивального середовища і такого духовного

фону, що дає змогу проникнути у  внутрішнє життя людини. 

V етап — формування та закріплення вмінь дослідницької діяль�

ності, пошуку й аналізу наукової інформації, наукових процесів

і явищ, закономірностей розвитку наукового знання; формування

та закріплення вмінь і навичок ціннісно орієнтованого підходу до

людини з погляду етики соціальної роботи, визначення духовних,

виховних і психологічних взаємозв'язків або взаємозалежностей

у професійній діяльності; формування та закріплення вмінь і нави�

чок застосування організаційних, соціологічних, психологічних

та власне методів соціальної роботи у межах реалізації технологій

соціальної роботи; формування й закріплення вмінь і навичок

ефективної взаємодії у групі через реалізацію моделі самокерованої

соціальної роботи; формування вмінь і навичок складання алгорит�

му  технологічного процесу; формування вмінь і навичок реалізації

знань на практиці та використання досвіду проходження практики

у навчальному процесі. 

Особливість цього модуля полягає в тому, що в ньому узагаль�

нюються й систематизуються знання, набуті на попередніх етапах

навчання  у змісті навчання і в організації навчального процесу —

проведенні практики в організаціях та установах соціальної сфери.

Основний підхід — навчання на досвіді. Теоретичний матеріал

подається у невеликих обсягах і розрахований не на репродуктивне

відтворення, а на творче використання піж час роботи у мікрогру�

пах з опорою на досвід проходження практики: ілюстрації прикла�

дами, ознайомлення з досвідом роботи, обговорення труднощів

та ін. Акцент робиться на алгоритмізації технологічного процесу

в роботі окремого спеціаліста або всієї соціальної служби. Це дуже

складний і напружений етап навчання, і студенти повинні бути до

нього готові. Важливими є питання самоорганізації та відповідаль�

ного навчання.  Керівникам практики від факультету дуже важливо

узгоджувати з викладачем навчальної дисципліни «Соціальна
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робота (теорія і практика)» вибір бази практики для того, аби запо�

бігти протиріччям між змістом навчання і завданнями, які реалі�

зуються на практиці, рівнем підготовки студентів і вимогами, які

виставляються керівниками баз практики. Це трохи хаотичний пе�

ріод, оскільки студенти виявляють певну активність, їхня увага

більше спрямована на практику, і в цьому виявляються їхні пріори�

тети. У ході алгоритмізації технологічних процесів у соціальній ро�

боті студенти вчаться знаходити у розв'язанні навчальних та про�

фесійних завдань напрям руху, визначати доцільні й обґрунтовані

умови та способи його кращого просування. 

Семінарські заняття проходять із тренінговим компонентом, на

практичних заняттях відпрацьовуються технології соціальної робо�

ти, використовуючи ідеї та досвід студентів.  Навчання, що побудо�

ване на принципі «навчатись працюючи та працюючи навчатись» дає

змогу розкрити свої професійні інтереси, бажання виявити себе

в тому чи іншому виді діяльності. Студентам пропонується для

підсумкової творчої роботи підготовити модель соціальної служби

на основі бази практики, в якій визначаються алгоритм технологіч�

них процесів, специфіка технологій соціальної опіки і піклування,

забезпечення і страхування, а також діагностичних технологій, тех�

нологій соціальної терапії, профілактики, корекції, адаптації, реа�

білітації, прогнозування, моделювання, освіти та навчання. 

VI етап — формування та закріплення вмінь дослідницької ді�

яльності, пошуку та аналізу наукової інформації, наукових процесів

і явищ, закономірностей розвитку наукового знання; формування

та закріплення вмінь і навичок ціннісно орієнтованого підходу до

людини з погляду етики соціальної роботи, визначення духовних,

виховних і психологічних взаємозв'язків або взаємозалежностей

у професійній діяльності; формування та закріплення вмінь і нави�

чок застосування організаційних, соціологічних, психологічних та

власне методів соціальної роботи у межах реалізації технологій

соціальної роботи з різними цільовими групами та категоріями на�

селення; формування вмінь і навичок розроблення соціальних про�

ектів у межах центрованої на людині соціальної роботи.

Формування вмінь і навичок професійної діяльності здійсню�

ється в межах модульної програми, яка дає змогу варіювати форми

і методи навчання відповідно до певної навчальної ситуації. Кожен

модуль завершується контролем знань через тестування, умінь

та навичок — через виконання творчих завдань. 
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Шостий модуль — завершальний і тому є визначальним у під�

битті підсумків навчання. Його особливість полягає у тому, що

студенти мобілізують всі свої знання, вміння і навички, що були

здобуті протягом усього періоду навчання і втілюються в особисто

розробленому соціальному проекті. Основний підхід — проектне

навчання на основі особистісно центрованого навчання. Ще на по�

чатку модуля перед студентами ставиться завдання: для підсум�

кового (тематичного) контролю підготувати соціальний проект

із соціальної роботи з певною соціальною групою і категорією

населення. Навчальний матеріал, з яким доводиться працювати,

є різним за змістом і стилем — науковим, науково�популярним,

правовим, публіцистичним та ін. Кожен стиль, звісно, потребує

своєї системи викладу на семінарських заняттях. Якщо інформація

наукова, готуються наукові доповіді й огляди, якщо науково�попу�

лярна і публіцистична — розповіді, бесіди, дискусії з теми, якщо

правова, то, звичайно, її не треба переказувати, а спрямувати робо�

ту на формування навичок роботи з документацією, використання

положень правових документів у мікрогрупах під час розробки

елементів проектної діяльності. На практичних заняттях відпра�

цьовуються різні елементи проектного методу з тим, щоб сфор�

мувати навички цілевизначення в соціальній роботі, алгоритмізації

технологічного процесу під час роботи з різними цільовими група�

ми й категоріями населення. Процес навчання повинен залишити

добрий слід у пам'яті студентів як період напруженої праці, профе�

сійного зростання, вершинних переживань і позитивних емоцій.

Наприкінець навчального року академічна група має певний

формальний розподіл на підгрупи відповідно до рівня навчально�

пізнавальної діяльності та неформальний — відповідно до профе�

сійних уподобань та інтересів. Ці групи можуть бути гнучкими і тоді

студенти — вільно пересуваються в їх навчальному просторі. Атмо�

сфера довіри, почуття толерантності, прийняття, співпраці, спів�

творчості та індивідуальної відповідальності формуються впродовж

усього періоду навчання. Зовнішні ознаки позитивних змін вияв�

ляються у сформованих навичках самоуправління, самоконтролю

та підтримці порядку в умовах стимулюючого навчання.    

Питання формування й оцінювання метапрофесійних якостей

у процесі навчання є одним із складних у професійній діяльності

викладачів вищих навчальних закладів, які готують фахівців для

професій типу «людина�людина». Поєднання методологічних
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підходів, що базовані на ідеях духовного розвитку та виховання

з особистісно орієнтованим навчанням є дискусійним передусім

у дихотомії: різнобічність світогляду учасників навчально�вихов�

ного процесу — потреба в єдності та спорідненості ціннісної осно�

ви професійного та особистісного розвитку, модульно�рейтингова

система навчання — формування відповідальної особистості

на підставі гуманістичного підходу. 

У статтю не увійшли результати педагогічного експерименту, що

висвітлюють якісні та кількісні результати ефективності обраної

методики, які презентуватимуться у наступних наукових доробках

автора. Визначений підхід сприяє створенню підтримуючого нав�

чального середовища, в межах якого формуються такі професійні

якості, як спостережливість, увага один до одного, співучасть

і співпереживання.

У запропонованої нами методики викладання навчальної дис�

ципліни «Соціальна робота (теорія і практика)» викладачами ви�

щих навчальних закладів можуть бути різні модифікації та варіанти

впровадження у певних навчальних умовах. 
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ГУМАНІТАРНИЙ ПІДХІД  ДО ПРОБЛЕМ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ:
ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ В УКРАЇНІ

В статье рассматриваются нормативно�правовое обеспечение
социальной защиты людей с ограниченными возможностями, пробле�
мы, связанные с их трудоустройством на рынке труда, а также
методы трудоустройства и пути их совершенствования.

Normative and legal security of social security of people with limited
potentialities, problems with their employment and methods of its improve�
ment are discussed in this article. 
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В Україні права інвалідів на участь в активному житті суспіль�

ства та захист їхніх інтересів закріплені низкою законодавчих і нор�

мативно — правових актів, які спрямовані на створення їм рівних

з іншими громадянами можливостей у реалізації цивільних, полі�

тичних та інших конституційних прав і свобод. В Основному Зако�

ні України права і свободи інвалідів окремо не обумовлюються,

а надаються їм з усіма громадянами України, підкреслюючи тим

самим їхню рівноправність [1].

Із загальної чисельності інвалідів майже половина перебуває

у працездатному віці і потребує реабілітації і подальшого працевла�

штування. Як показує досвід практичної діяльності, особи з обме�

женими фізичними можливостями не можуть на рівних конкуру�

вати на ринку праці, особливо в сучасних економічних умовах,

за яких перехід до ринкових відносин вимагає інтенсифікації ви�

робництва, підвищення вимог до загального фізичного й інтелек�

туального стану працюючих. Тому професійна реабілітація інвалі�

дів стала сьогодні однією з найважливіших проблем суспільства.

Для конструктивного розв'язання цієї проблеми в статті

зроблено спробу докладнішого аналізу нормативно�правової бази

соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями,

на базі методичної літератури з проблем дослідження працевлашту�

вання осіб, які мають інвалідність, а також, спираючись на цей

аналіз, викладено деякі пропозиції щодо працевлаштування гро�

мадян з обмеженими фізичними можливостями.

В Україні права інвалідів на отримання соціальної допомоги

та реабілітації закріплені в Законі «Про основи соціальної захище�

ності інвалідів в Україні» (1991 р. зі змінами та доповненнями) [2],

який став важливою віхою у наближенні соціальної політики Укра�

їни до світових стандартів (Стандартні правила забезпечення рів�

них можливостей для інвалідів, прийняті Генеральною асамблеєю

ООН у 1993 р.).

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 3 травня

1995 р. № 314 «Про організацію робочих місць та працевлашту�

вання інвалідів» затвердив Положення про робоче місце інваліда

та порядок працевлаштування інвалідів, а постановою від 28 грудня

2001 р. № 1767 «Про затвердження порядку сплати підприємствами

(об'єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій

до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, облі�

ку та використання цих коштів» визначив механізм сплати штраф�

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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них санкцій, передбачених статтею 20 Закону України «Про основи

соціальної захищеності інвалідів в Україні». Цим самим законом

(доповнення від 14.10.1994 № 204/94�ВР) встановлені нормативи

бронювання робочих місць для працевлаштування інвалідів

не менш ніж 4% загальної чисельності працюючих.

Новою віхою у вирішенні проблем професійної реабілітації інва�

лідів став Закон України від 05.10.2005 «Про реабілітацію інвалідів

в Україні» та Закон України «Про внесення змін до деяких законів

України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість» від

23.02.2006, яким внесено низку змін до законів України «Про зай�

нятість населення» [3], «Про загальнообов'язкове державне соці�

альне страхування на випадок безробіття» та інші, цей Закон відпо�

відно до Конституції України визначає основні засади створення

правових, соціально�економічних, організаційних умов для усу�

нення або компенсації обмежень життєдіяльності, викликаних по�

рушенням здоров'я зі стійким розладом функціонування системи

підтримання інвалідами фізичного, психічного, соціального благо�

получчя, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної неза�

лежності; та Закон України «Про внесення змін до деяких законів

України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість» від

23.02.2006 № 3483�ІУ яким внесено низку змін до законів України

«Про зайнятість населення», «Про загальнообов'язкове державне

соціальне страхування на випадок безробіття» та ін. [4].

До вирішення проблеми професійної реабілітації залучені дер�

жавні адміністрації, органи місцевого самоврядування, відповідні

міністерства, Фонд соціального захисту інвалідів, громадські орга�

нізації інвалідів, спілка промисловців і підприємців, підприємства

всіх форм власності та Державної служби зайнятості.

Уже сьогодні Державною службою зайнятості розгорнуто

комплексну інформаційно�роз'яснювальну роботу для сприяння

в адаптації на ринку праці людей з фізичними обмеженими можли�

востями. Спираючись на нормативно�правове забезпечення соці�

ального захисту інвалідів і аналіз нормативних актів, у статті зроб�

лено наголос на роботі центрів зайнятості (ЦЗ) в Україні як суттєвої

складової реабілітаційного процесу [6].

Україна в розділі І Конституції 1996 р. проголошена соціальною

державою, політика якої спрямована на створення умов, що забез�

печують гідне життя й вільний розвиток людини [1]. Соціальна

держава виступає гарантом і захисником інтересів, прав і свобод не
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якоїсь однієї або кількох груп населення, а всіх членів суспільства.

Світове співтовариство про соціальних характер держави судить і за

її ставленням до інвалідів.

Відповідно до законодавства інвалідам забезпечується право пра�

цювати на підприємствах, в установах та організаціях на робочих міс�

цях із звичайними умовами праці або на спеціально створеному робо�

чому місці, а також займатися індивідуальною трудовою діяльністю.

При цьому обов'язково враховуються індивідуальні функціональні

можливості особи шляхом пристосування основного і додаткового

устаткування, обладнання, рекомендації медико�соціальної експерт�

ної комісії (МСЕК) та професійні навички і знання інваліда.

Державна служба зайнятості з органами праці та соціального

захисту населення, регіональними відділеннями Фонду соціально�

го захисту інвалідів, центрами реабілітації інвалідів повинна спри�

яти працевлаштуванню інвалідів з урахуванням рекомендації СЕК,

індивідуальної програми реабілітації.

З метою сприяння трудовій реабілітації та працевлаштуванню

інвалідів державна служба зайнятості веде:

— облік інвалідів, які звернулися за допомогою у працевлашту�

ванні до центру зайнятості;

— формування бази даних вільних спеціалізованих робочих

місць, на які можуть бути працевлаштовані інваліди;

— облік вакансій для сприяння у працевлаштуванні інвалідів

(у тому числі з надомною працею) та з урахуванням побажань робо�

тодавців щодо прийому на роботу осіб з обмеженими фізичними

можливостями;

— здійснення добору та пошуку підходящої роботи, сприяння

у працевлаштуванні з урахуванням рекомендацій СЕК та індивіду�

альних приграм професійної реабілітації як у звичайних виробни�

чих умовах, так і у спеціально створених умовах праці;

— консультування громадян з обмеженими фізичними можли�

востями з питань працевлаштування, умов оплати праці, професій�

ної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації;

— забезпечення направлень на професійне навчання інвалідів,

визнаних безробітними, за рахунок коштів Фонду соціального

захисту інвалідів з урахуванням забезпечення конкурентоспромож�

ності інваліда на ринку праці і його трудового влаштування;

� співпрацю з місцевими органами соціального захисту населен�

ня, регіональними відділеннями Фонду соціального захисту інвалі�

з особливими потребами: Розділ І
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дів щодо обміну інформацією про інвалідів, які бажають праце�

влаштуватися, та  відомостями про спеціально створюванні робочі

місця для інвалідів.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких

законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зай�

нятість» безробітними визнаються також інваліди, які не досягли

пенсійного віку, не працюють та зареєстровані як такі, що шукають

роботу. 

Підходяща робота для інвалідів, згідно зі статтею 69 Основ зако�

нодавства про охорону здоров'я, визначається медико�соціальними

експертними комісіями залежно від ступеня інвалідності та стану

їхнього здоров'я, тому пошук роботи інваліду державною службою

зайнятості, згідно з п. 1 ст. 7 Закону України «Про зайнятість насе�

лення» (із змінами, внесеними Законом України «Про внесення

змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на

трудову зайнятість» від 23.02.2006 № 3483�ІУ) [4], здійснюється

з урахуванням наявних у нього кваліфікації і знань, його побажань,

або обов'язково відповідно до рекомендацій СЕК, індивідуальної

програми професійної реабілітації.

Згідно з Інструкцією про встановлення груп інвалідності,

затвердженої наказом МОЗ від 07.04.2004 № 183, зареєстрованого

в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2004 р. за №516/9115,

існують три ступеня обмеження здатності до трудової діяльності:

1�й ступінь — здатність до виконання трудової діяльності

за іншою спеціальністю при відсутності зниження кваліфікації чи

зменшенні обсягу виробничої діяльності та неможливості виконан�

ня роботи за своєю попередньою професією;

2�й ступінь — здатність до виконання трудової діяльності

у спеціально  створених умовах з використанням допоміжних засобів

і спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб;

3�й ступінь — нездатність до трудової діяльності.

Таким чином, наявність висновку СЕК про те, що інвалід

є непрацездатним (нездатен до трудової діяльності), унеможлив�

лює його реєстрацію у службі зайнятості як такого, що шукає робо�

ту та безробітного.

Так, у Київському, Херсонському, Запорізькому та інших район�

них, обласних ЦЗ створені умови для обслуговування інвалідів

та надання їм належних послуг. Для зручності безперешкодного до�

ступу осіб з обмеженими фізичними можливостями для  отримання
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соціальних послуг встановлені пандуси, спеціальну кнопку дзво�

ника для виклику спеціалістів центру зайнятості (ЦЗ), такі особи

мають  вільний доступ до всіх джерел інформації, для них обладнані

місця для самостійної роботи, створено довідково�інформаційний

куточок, в якому систематизовані [6]:

— нормативно�правові акти з питань соціального захисту

інвалідів;

— відомості про підприємства, що мають робочі місця для інва�

лідів, та стисла характеристика цих робочих місць;

— адреси та номери телефонів місцевого органу соціального

захисту населення, відділень Фонду захисту інвалідів, громадських

організацій, що опікуються проблемами інвалідів;

— навчальні заклади, що здійснюють професійне навчання

інвалідів, зокрема Вільний міжнародний університет розвитку

людини «Україна», центри професійної реабілітації інвалідів (таких

в Україні 15), професій та спеціальностей, за якими здійснюється

навчання, порядок направлення інвалідів на професійне навчання.

В інформаційних куточках ЦЗ розміщено також роздатковий

матеріал відповідного спрямування. Функції роботи з інвалідами

у ЦЗ розподілені таким чином: 

на одного зі спеціалістів  з працевлаштування:
— обслуговування громадян з обмеженими фізичними можли�

востями;

— контроль за надходженням інформації про зарахування інва�

лідів у центри для проходження професійної реабілітації;

на одного зі спеціалістів з активної підтримки:
— забезпечяення повноти та актуальності інформації в куточку

для інвалідів;

на одного зі спеціалістів, який забезпечує взаємодію з роботодавцями:
— взаємодія з регіональним відділенням Фонду соціального

захисту інвалідів та соціального захисту населення.

Щодо заходів і шляхів, що сприяють ефективності працевла�

штування інвалідів, то слід зазначити, що робота центру зайнятості

щодо надання соціальних послуг особам з обмеженими фізичними

можливостями складається з організаційних та інформаційних

заходів.

Інформаційна робота  передбачає: співпрацю з місцевими органа�

ми соціального захисту населення; участь спеціалістів ЦЗ у засідан�

нях комісії МСЕК. 

з особливими потребами: Розділ І
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До компетенції спеціаліста ЦЗ входять: інформація осіб з обме�

женими фізичними можливостями щодо соціальних послуг, які

надаються ЦЗ, і надання індивідуальних та групових профорієнта�

ційних тренінгів; направлення на професійне навчання; консуль�

тування та добір підходящої роботи з урахуванням відповідно

до рекомендацій МСЕК наявних в інваліда кваліфікації, знань,

професійних інтересів, нахилів, здібностей, побажань.

Постійно відбувається: інформування населення, роботодавців,

місцеві органи влади про зміни у законодавстві та зміни в органі�

зації надання державною службою зайнятості соціальних послуг

особам з обмеженими фізичними можливостями із залученням

місцевих засобів інформації; організовуються «круглі столи»

з представниками виконавчої влади, роботодавцями, представни�

ками МСЕК, проводяться семінари відповідного напрямку. Здій�

снюється плідна співпраця з Фондом соціального захисту інвалідів

та міськими УПСЗН щодо обміну інформацією про інвалідів, які

бажають працевлаштуватись, та відомостями про наявність вакан�

сій для осіб відповідної категорії.

Проте не можна стверджувати, що результатом проведення ярма�

рок вакансій, «круглих столів» є швидкий процес працевлаштування

цієї категорії осіб. Означений процес проходить досить довго і скла�

дно, оскільки основна причина незайнятості цих громадян полягає

в низькій оплаті праці на запропоновані роботодавцем робочі місця

та невідповідності обмежень у роботі з вимогами роботодавця.

Організаційна робота полягає у співпраці з регіональним від�

діленням Фонду соціального захисту інвалідів. Фонд соціального

захисту інвалідів за запитом ЦЗ надає відомості про підприємства,

які не виконали норматив працевлаштування осіб у межах установ�

леного нормативу. Після цього запрошуються підприємства, які не

виконали план з броні для працевлаштування інвалідів, за допомо�

гою місцевих засобів інформації запрошуються інваліди, які бажа�

ють працевлаштуватись (тобто не тільки ті, що перебувають на

обліку), представники МСЕК, управління праці, Фонду соціаль�

ного захисту інвалідів, Пенсійного фонду, соціальні партнери [7].

Роботодавці на таких зустрічах мають змогу отримати консультації

спеціалістів різних служб щодо працевлаштування інвалідів, а спе�

ціалісти ЦЗ надають інформацію про професійний склад осіб

з обмеженими можливостями, про рівень зарплати, яка влаштовує

інвалідів, про види діяльності, які зацікавлять цих осіб.
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Спеціалісти Пенсійного фонду надають інформацію щодо

пільгової сплати внесків у Фонд за кожного працюючого інваліда [5].

Представник СЕК Допомагає роботодавцям щодо атестації робочих

місць та консультує інвалідів про можливість виконання тієї чи іншої

роботи. Спеціаліст Фонду соціального захисту інвалідів спільно

зі спеціалістами ЦЗ вирішують питання навчання. Такі заходи слід

проводити двічі на рік, і тоді вони будуть більш ефективними.

Одним із важливих напрямків ЦЗ є робота по наданню проф�

орієнтаційних послуг інвалідам — учням ЗОШ, особливо у ви�

пускних класах, оскільки молода людина не завжди свідомо оцінює

свої можливості та об'єктивно визначається у виборі професії [7].

Цей напрямок діяльності має бути щорічним за попередньою

домовленістю з місцевими відділками освіти. Ця робота передбачає

групову профорієнтаційну зустріч з дітьми�інвалідами певного віку.

Потім за її результатами та враховуючи особливості кожного підліт�

ка, визначається подальше профдіагностичне обстеження. Проте

усе ще досить складним залишається питання профнавчання інва�

лідів через небажання навчатися самих претендентів на роботу.

Часто буває так, що після профнавчання з об'єктивних чи суб'єк�

тивних причин ця людина не приступає до роботи.

Спеціаліст з профорієнтації ЦЗ допомагає складати професійне

резюме й оголошення, які розміщуються у «Банку резюме» для

роботодавців та місцевих засобах інформації.

Спеціалістами ЦЗ проводиться робота з роботодавцями шляхом

надання консультацій з питань виконання законодавчих докумен�

тів про зайнятість населення, зокрема щодо працевлаштування ін�

валідів, для ознайомлення надаються інструктивні матеріали. Під�

приємствами, організаціями та установами щомісяця подаються

відомості про наявність вакансій та вільних робочих місць для осіб

з інвалідністю.

Для підвищення ефективності роботи у наданні послуг цій ка�

тегорії громадян потрібно:

— затвердити порядок укомплектування новостворених робо�

чих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів

особами, котрі перебувають на обліку в ЦЗ, зокрема з попереднім

професійним навчанням чи перенавчанням;

— розглянути питання з працевлаштування інвалідів на робочі

місця з наданням дотації працедавцям (які проводять таке праце�

влаштування понад установлені нормативами);

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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— затвердити порядок фінансового зацікавлення (субсидуван�

ня) працедавців з питань створення спеціалізованих робочих місць

для працевлаштування інвалідів;

— розглянути питання соціального захисту осіб, з яких знято

групу інвалідності впродовж одного року;

— створити єдину інформаційну базу даних щодо атестованих

робочих місць для інвалідів [8].

Ураховуючі всі позитивні напрацювання щодо проблеми пра�

цевлаштування інвалідів, усе ж залишаються актуальними ці пи�

тання і сьогодні для України. На заваді в пошуку роботи інвалідам,

крім фізичних бар'єрів, певні проблеми для їхньої професійної

інтеграції створюють і розбіжності в законодавстві, неоднозначне

ставлення суспільства до цієї категорії громадян. Названі проблеми

розглядалися на міжнародній конференції «Актуальні питання пра�

цевлаштування людей з особливими потребами. Практичний до�

свід країн Європи та СНД» (квітень, 2007 р., Республіка Узбекис�

тан). Серед її учасників були й представники України. Україна,

приєднавшись до Європейської Соціальної хартії, послідовно

намагається забезпечувати рівноправну участь громадян з інвалід�

ністю в суспільному житті. Соціальна інтеграція неповносправних

у нашій державі передбачає не лише систему соціальної підтримки

з боку держави, а передусім створення умов легальної зайнятості

з гідною оплатою, можливості отримання безкоштовних послуг

у доборі послуг, роботи, допомоги у безробітті [9].

Головним чинником, який стримує зайнятість осіб з обмеженими

фізичними можливостями, є низький, порівняно зі здоровими осо�

бами, освітній та професійний рівень. На ринку праці виокремлюєть�

ся суттєва проблема в подоланні дисбалансу між попитом і пропо�

зицією цієї специфічної робочої сили. Практично така сама ситуація

склалась і щодо співпраці з питань укомплектування новостворених

робочих місць для працевлаштування інвалідів за рахунок коштів

Фонду. Одним із чинників стримування зайнятості також є:

— відсутність інформації про те, які підприємства створюють нові

робочі місця для працевлаштування інвалідів за рахунок Фонду;

— відсутність гнучких форм організації праці та механізму

зацікавлення роботодавців у працевлаштуванні інвалідів;

— низька оплата праці на запропоновані роботодавцем робочі

місця та невідповідності обмежень у роботі з вимогами роботодав�

цями [10].
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Наявні й проблеми, на які наражаються роботодавці при праце�

влаштуванні інвалідів. Роботодавець є головним стратегічним

партнером служби зайнятості, від якого безпосередньо залежить,

чи поповнюватиметься ринок праці новими робочими місцями і чи

зростатиме заробітна плата, а отже, й добробут населення. Робото�

давець — клієнт номер один  ЦЗ,  який визначає замовлення на ро�

бочу силу та ситуацію на ринку праці взагалі.

Попит на якісну робочу силу невпинно зростає. На жаль, ринок

освітніх послуг не встигає повністю задовольнити попит робото�

давців у професійних кадрах (саме робочих професій), оперативно

реагувати на зміни попиту ринку праці, а отже, забезпечувати кад�

рові проблеми його підприємства та, виходячи з цього, пропонува�

ти реальні послуги. Незважаючи на те, що держава стоїть на охоро�

ні інтересів людини з обмеженими можливостями: законодавством

обумовлено, що 4% робочих місць заброньовано саме для цих осіб

і при невиконанні цієї норми підприємства й установи, незалежно

від форм власності, сплачують значні штрафи до Фонду соціально�

го захисту інвалідів, усе ж вирішенню проблеми це мало допомагає.

Одна з головних труднощів полягає в тому, що кількість працездат�

них інвалідів менша, ніж кількість заброньованих робочих місць,

і щоб виконати бронь, підприємства вимушені застосовувати різні

не зовсім законні заходи, а саме приймають на роботу осіб з 1�ю

групою інвалідності (заздалегідь знаючи, що людина не може пра�

цювати) формально з символічною зарплатнею. Також надають

у ЦЗ інформацію про вакансії, які тривалий час не можуть бути

заповнені через низьку заробітну плату, погані умови праці та ін.,

для того, щоб довести в суді своє прагнення виконати бронь. Од�

ним із питань, які ставлять на зустрічах у ЦЗ роботодавці, є неба�

жання працівників сповіщати роботодавцю про призначення йому

інвалідності. В такому разі підприємство вимушено сплачувати

в Пенсійний фонд 32% внесків, а не 4%. Також значні проблеми

виникають у великих агрофірм через порядок обліку чисельності

робочих місць. Наприклад, постійно працює одна кількість людей,

але бронь встановлюється не від кількості постійно працюючих,

а із середньорічної чисельності персоналу, тобто враховуючи, що

в період збирання врожаю на підприємстві задіяно значно більшу

кількість працівників. Певним чином ризикує також роботодавець,

який прийняв на роботу інваліда з так званою соціальною групою.

СЕК найчастіше надає її саме для працевлаштування, але через рік

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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знімає. І тоді працедавець знову змушений шукати інвалідів, щоб

виконати бронь. Здається очевидним, що роботодавцю вигідніше

забезпечити роботою людину з обмеженими фізичними можливос�

тями, ніж сплачувати штрафні санкції, але це не так, оскільки по�

требує доволі значних зусиль (щодо атестації робочих місць СЕК

тощо). Тому, на жаль, більшість роботодавців поки що своєю метою

становлять уникнення штрафних санкцій, а не працевлаштування

інваліда [11].

Для вирішення поставлених завдань на державному рівні слід мати

чітке уявлення про тих, на кого спрямована ця політика, володіти ін�

формацією щодо кількісного і якісного складу громадян з інвалідніс�

тю, зокрема у працездатному віці. Потрібно мати чітке уявлення про

інвалідів, що бажають працювати, про їхні вподобання та можливості,

конкретну інформацію про їхню здатність до професійно�трудової

діяльності та багато інших відомостей, пов'язаних із проблемами пра�

цевлаштування та зайнятості. Різнобічно та в повному обсязі повинна

бути сформована інформаційна база — фундамент, на якому має буду�

ватись уся система сприяння трудовій зайнятості інвалідів.

Відтак передусім потрібно створити централізований банк даних

щодо інвалідів, які потребують професійної реабілітації та праце�

влаштування (ЦБДІ (зайнятості)). Цей банк формується на базі

даних регіональних інформаційних банків зайнятості та працевла�

штування інвалідів (реєстрів інвалідів). Основою під час формуван�

ня таких регіональних банків має стати впровадження індивідуаль�

ної картки для організації автоматизованої системи управління

забезпеченням зайнятості та працевлаштування інвалідів, НДІ пра�

ці та зайнятості населення [8].

Інформаційною основою формування банку даних осіб з обмеже�

ними можливостями з метою працевлаштування є, з одного боку, їхня

потенційна здатність до трудової діяльності, що ґрунтується на

висновках медико�соціальних експертних комісій щодо показаних

там видів професійної діяльності, а також професійно�кваліфікацій�

ний рівень, індивідуально�психологічні якості, бажання, готовність

працювати, а з іншого — потреби підприємств, установ, організацій

різних форм власності та господарювання в робітниках і фахівцях за

професіями, спеціальностями, освітньо�кваліфікаційними рівнями.

Показниками ефективності реалізації програмних заходів,

передбачених у межах цього напрямку, є кількість створених робо�

чих місць для інвалідів і чисельність працюючих інвалідів [12; 13]. 
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У межах основних напрямків проведення державної політики

зайнятості в Україні на період до 2009 р. заплановано збільшення

чисельності працюючих осіб з обмеженими фізичними та розумо�

вими можливостями  до 420 тис. осіб, зокрема шляхом створення

10 тис. робочих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту

інвалідів [14; 15].
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INCLUSION OUTCOMES: 
RESULTS FROM ONE US UNIVERSITY

Стаття грунтується на результатах анонімного онлайн�опиту�
вання студентів із вадами здоров'я, проведеного в одному з універси�
тетів США. Мета опитування — встановити відповідність умов,
створених у навчальному закладі до потреб студентів. 

Since the passage of the Education of all Handicapped Children Act

in 1975 in the United States, university students with disabilities have attend�

ed regular universities.  Accommodations have been provided to them which

allowed them to more fairly compete with students without disabilities.

Colleges and universities have systematically made the physical and pro�

grammatic changes necessary to provide accessibility for every student.  This

process has involved addressing architectural barriers on campuses as well as

concentrating on teaching circumstances designed to create more access

such as rescheduling classes and activities, and providing technical supports

such as readers, scribes, and interpreters [1, 12; 3, 2; 4, 371].  The literature

suggests that university instructors' attitudes toward these practices have slow�

ly become more positive in the last 25 years.  However, some tension regard�

ing the fairness of accommodative practices still exist [1, 9; 8, 175].

To evaluate the effectiveness of accommodation practices, the instruc�

tor�student relationship and students' perceptions of their options following
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graduation, 48 students with disabilities at Old Dominion University in

Norfolk, Virginia in the United States completed a 23�question survey

online. These volunteers recorded their responses anonymously.  The survey

listed statements to which students indicated the response that most closely

matched their opinion of the statement from five choices:  «strongly dis�

agree», «disagree,» «agree,» «strongly agree,» and «no opinion.»  For exam�

ple, questions asked about students' perceptions regarding their interaction

with instructors, their relationship with other students with disabilities in

their classes, their relationship with other students without disabilities in

their classes, how accessible they found the campus, the types of supports

such as tutors and note�takers that most benefited them, whether accom�

modations offered were sufficient and/or helpful, whether instructors

appeared comfortable talking to them about their disability and how to pro�

vide accommodations in their classes, and their overall opinion about the

«climate of acceptance» they experienced while students at this university.  

Question 23 of the survey allowed students to write comments to an open�

ended question (see Table 1).  Students with deafness or hearing impairments

had the survey signed to them, if needed, while students unable to write or type

their responses due to physical disabilities had a scribe assigned to them.

Students who completed the survey were studying Education (35%),

Humanities (10%), Business (21%), Sciences (17%), and Engine�

ering/Math/Technology (17%).   Eighty�five percent of the respondents were

undergraduate students, while the rest were studying for a graduate degree.

Old Dominion University is a public, urban university with approxi�

mately 28,000 students, about 3% of whom are registered with the

Disability Services Office of the university because of visual, hearing, med�

ical, learning and/or motor disabilities.  The university provides the accom�

modations required by the Individuals with Disabilities Education Act of

2004 which is designed to allow students to demonstrate their learning

while not being hampered by their disability.  The most common accom�

modations offered to the sample studied were access to taking tests in a dis�

traction�free environment (often the Disability Services office on the cam�

pus) and the ability to turn in assignments late when there was illness relat�

ed to their disability.  The most common «late period» was 2 weeks.  All

accommodations were established by documentation provided to the

Disability Services office by educational and medical professionals outside

of the university.  The accommodations provided were determined individ�

ually for each student based on their current needs.  When a determination

was made, students were given a letter which listed their «special needs» and
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all accommodations which the instructor needed to provide.  Instructors

must provide these accommodations to students to the best of their ability.

No adjustments in course expectations or grading were provided.

Outcomes

Ninety�three percent of the students indicated that they «strongly

agreed» that the accommodations they have received have had a positive

impact on their ability to complete their university work.  Ninety percent

rated that they «agreed» that university instructors were comfortable talk�

ing to them about their disability, while 83% indicated that they «strongly

agreed» that instructors' use of accommodations such as taking tests in

another environment (i.e., distraction�free) and having a note�taker

assigned to them helped them do their best college work.  More than half

of the students, 74%, stated that they «strongly agreed» that they should

have the same privileges at the university as their peers without disabilities.

Further, students' responses to the open�ended question, Question 23,

were similarly positive.  Students tended to be candid in their responses to

this question.  It is hypothesized that this is due to the fact that responses

were completely anonymous and students were free of any reprisals.

Selected student responses to this question are listed below in Table l.
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Table 1.  Sample Student Comments to Question 23:

"State what you would like to share about your future inclusion
into society after graduation."

"It's up to me to work with my disability and deal with it, it is just a fact of life
and who I am.  I am my biggest hindrance to success, not others."

"I see no problem fitting in, in any way."

"My disability WILL NOT stop me from doing what I want to do."

"Make room for us, we make room for you!"

"I am confident that I will be a great teacher…I hope to be an example not only
to students, but to faculty and staff as well, of what one CAN accomplish despite
obstacles…because of my visual impairment I have encountered those who think
that visual impairment equals stupidity and/or incompetence…I believe "dis�
abled" is more a state of mind than a way of being in the world…I therefore see
my future in society as being as wonderful as I choose to make it."

"I am going to be an active participant in my inclusion; inclusion should not be
expected to be served to a person."
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Discussion

For over 35 years, students with disabilities in the United States attend�

ing public schools and universities have come to expect accommodations

and have benefited from them [6, 29; 7, 12].  This study evaluated the level

of satisfaction experienced by students' with disabilities in one American

university. The university provided accommodations and attempted to cre�

ate a climate of total inclusion for all students.  Section 504 of the

Rehabilitation Act in the United States [5, 3] states that students with dis�

abilities will receive appropriate accommodations upon request.  If students

choose not to identify themselves as disabled, then the institution has no

obligation to find students with special needs in order to offer them support

[3, 22].  This insistence on self�identification is an important cornerstone of

American disabilities policy.  Informal interviews with the staff of the

Disabilities Services office and with 5 of the students who worked in the

office as volunteers suggested that students were conflicted about self�iden�

tification.  Some indicated that because their disability was clearly evident as

in the case of blindness, they had no choice but to seek accommodations.

However, in each case those interviewed remarked that they would have pre�

ferred not to have to ask for accommodations and may not do so if their dis�

ability were not visible.  Two of those interviewed who had learning disabili�

ties.  These students noted that they were comfortable seeking accommoda�

tions but found the process of verifying their need complicated and unduly

difficult.  They indicated that the type of documentation that was required

was difficult to acquire, expensive and the process was very time consuming.

In each case, they revealed that their parents did most of this work and pro�

vided the documentation to the university.  Each of these 5 students also

commented about their concern of securing appropriate employment fol�

lowing graduation.  Concerns focused on their worry that they would not be

allowed to use their education and training and may be underemployed.  In

all cases, they reported "great unease" about their financial future.  Four of

the five reported that they desired to live independently but only one of the

five said he believed that he would be able to achieve this after graduation.

The results of this study suggested that the students with disabilities in

the university studied held strong beliefs about deserving the same privi�

leges and opportunities as others.  Their responses also indicated that they

believed that they possessed a good deal of control over their individual

destinies (see Table l).  However, personal interviews with five students

provided a slightly less upbeat appraisal of their future and the attainment

of their dreams for the future.

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення



80

Today, more American students with disabilities, especially stu�

dents with learning disabilities, visual and hearing impairments are

attending 4�year colleges than attended 19 years ago [2, 33].  Yet, there

are no national data on college graduation rates or the number of college

graduates with disabilities who gain employment in their specific areas of

study [33].  Because of this, it is difficult to state conclusively how effec�

tive the United States has been in truly including its citizens with disabil�

ities across a lifetime.  The research is incomplete and conflicting [1].

Part of the problem is that different states use different definitions for var�

ious disability categories.  For instance, some states use the designation

"low vision," while others use the term "legally blind."  These definitions

have different criterion for identification.  Another challenge is that few

employers keep an accurate record of the number of employees they

employ with disabilities.  Some research suggests that when adults with

disabilities are employed, they are more likely to be underemployed than

their counterparts without disabilities and similar training [8].  Although

the research is not comprehensive, present literature and anecdotal evi�

dence suggests that discrimination continues to be a barrier for far too

many university graduates with special needs. 
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A NEW APPROACH TO DISABLED STUDENTS
RECRUITMENT  AND STUDYING LINKED
WITH AN INTENSIVE REHABILITATION 

Автор презентує нову концепцію вищої освіти поєднаної з інтенсивною
реабілітацією, базуючись на аналізі становища молоді з особливими потре�
бами у Польщі та Нижній Сілезії. Проект включає діяльність у двох напря�
мах: (1) підготовчий період, який включає ідентифікацію потенційних сту�
дентів, перевірку їх здібностей, руйнування моральних бар'єрів і поповнення
їх знань; (2) період навчання, який забезпечує медичною та психологічною
допомогою, фізичною реабілітацією (власні та курортні ресурси), відповід�
ним прилаштуваннями для навчального процесу, безбар'єрним середовищем,
інтегрованими студентськими гуртожитками тощо.

Також наводяться очікувані терміни реалізації проекту.

Based on the situation of disabled youth in Poland and the Lower Silesia

region of author's activities, a new concept of higher education linked with an

intensive rehabilitation has been presented. The projects includes activities in

two areas: (1) pre�study�period to deal with: identification of potential stu�

dents, testing of their abilities, braking mental barriers to study and complet�

ing their education; (2) during�study�period to assure: medical and psycho�

logical care, physical rehabilitation in own and spa facilities, adequate learn�

ing tools, mobility on the campus, integrative student dormitory and others.

Expected timing of realization of the project has been also given.

Introduction
Depending on a method of searching and calculating the fraction of

children and youth in a modern society exhibiting various types of born or

later obtained physical deficiencies is varying between 3 and 5 per cent. 
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Another well known, more or less universal, phenomenon shows that

the ratio of young people running for higher education is of about one

order of magnitude smaller than their participation in the world of adults,

which doesn't mean the world of labour. Of course, as it has been men�

tioned, this calculation takes into account only physical disabilities. We

are also talking about a mean situation within a developed society, since

the position of handicapped children and youth in poor regions of the

world is even much worse and complex.

In a country like Poland being in an intensive transition from central�

ized to free�marked economy a distinguished differences in that respect

occur between big cities and rural areas. But, even in big academic cen�

tres young disabled people approaching the age of studying are far from

having an quell access to the higher education. Reasons are of course

multi�fold and majority of them are well known, but proper diagnosis

seams to be only a smaller deal of a success to apply an adequate solution.  

Analysing this situation on Lower Silesia case�study a municipal aca�

demic centre of Wroclaw City has been compared with smaller towns

(around 100 T population) such as Jelenia Gora, Legnica and Walbrzych

including their rural vicinity.

Searching an access to higher education in general the main discrimi�

nation factor was found to be a poverty of families who couldn't effort to

send their daughters and sons to academic centres distant of about 100 km

and to support their stay there. Comparing with that, the situation of dis�

abled potential candidates for higher education, it has been found that

they have "more equal" chances, since no matter whether they are com�

ing from big or small towns thy are not sufficiently prepared to meet aver�

age requirements of higher education conditions. 

All this observation brought the author and his associates to create a

unique system and programme of preparation of high school disabled

pupils to undertake higher education and to take care on them during the

study period.

The system consists, therefore, of two activity�areas: (1) pre�study

guidance to work over mental barriers and school programme deficiencies

and (2) through�study programme assisting disabled student to make the

similar progress that any other student of the same level of intelligence

and a comparable load of work. This requires implementation of an indi�

vidual study curriculum. All process is combined  with a simultaneous

intensive medical and spa treatment including  colleague�assisted� and

self�work. 
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The paper is presenting detailed solutions already examined to fulfil

the above two groups of tasks and these which have been planned, so far.

The KK completed as the promoter the Leonardo da Vinci Program
pilot project entitled: Education and Rehabilitation of Disabled Students
in cooperation with TU Dresden, Germany and TU Liberec, Czech

Republic and the local spa Uzdrowisko Cieplice Ltd [1] (see:

www.kk.jgora.pl/perdis).

Author's research team and the KK are working in a natural environ�

ment of a leading Polish health resort and are supported by students and

volunteers educated in physiotherapy, nursing, pedagogy, foreign lan�

guages and computer science. 

Pre2Study Period Tasks 
In a long�term perspective it would be desired to get in touch with all

disabled children as soon as possible to provide a proper approach and

treatment even from kindergarten. To achieve this the record identifying

a type of deficiency the address of a child and some other crucial date

would be required. Ministry of Education of Poland is working on a full

implementation of such software. 

Our short�term goal is to reach youth of upper�high�school (last three

grades) using several channels � mostly through special schools and asso�

ciations of certain disability people. These young disabled are direct tar�

gets of our concern. We are planning to provide them with an individual

guidance by specially prepared teachers.

The last requires to build�in this new type of duties into teacher's stan�

dard set of obligation. It also demands an elaboration of curriculum of

teaching and training of such tutors, as well as organizing special post�

graduate courses preparing teachers for this new guidance mission.

Having care�pedagogy as the one of higher education areas the KK is

planning to offer such teaching and training as a summer courses. They

will be oriented towards two main goals � how to overcome a psychologi�

cal barrier to undertake higher education and how to assist a potential

candidate, especially coming from rural areas, in making over for not ade�

quate general knowledge to undertake studies.

Some additional research requires also a methodology of testing pref�

erences of a disabled candidate to study in a chosen area or to find�out

his/her abilities which have not been discovered, so far.

The KK expecting a country�wide recruitment of disabled candidates

is planning to attract them by an action called: Open doors of the college
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and the health resort. The last including two to three weeks treatment pro�

gram, preferably during vacation period prior of three to two years to

reaching the age of studying.

Activities Provided  During the Study Period
The first step already implemented in the KK has been based on a

principle: >There are no students which are not practicing<. Only an

acute form of illness could free a student for a limited period from an

obligatory physical exercises. In all other cases a doctor should point out

the type of rehabilitation recommended in a certain case and a student is

obliged to show up and practice. This also or rather mainly concerns dis�

abled students.

The Rector of the KK among a few close associates nominated also his

Plenipotentiary for Disabled Students. This highly competent person

(special pedagogy) is collaborating with a MD, a psychologist and a head

of PE Dept. A special treatment is provided by the KK Physiotherapy
Division.

The above mentioned regulations and activities are just first elements

of the system called the Center of Rehabilitation and Integration of
Disabled Students (CERIN).  It is located on the KK campus presenting a

beautiful park�wavy�area in a three�storey building. The ground flour has

been rented to a medical company ltd providing, so far, medical care,

crio�chamber and special fitness equipment. The first flour will house

various research and treatment labs and the attic faculties and staff rooms

as well as the CERIN administration.

The above mentioned labs will be served by teaching staff and students

of Physiotherapy Div. of the Faculty of Nature. The adequate research is

dealing with elaboration of treatment methods and testing and recording of

their results. Another group is working on special tools and equipment

assisting disabled students in learning and completing other everyday needs.

The KK beautiful campus was recently converted from military bar�

racks, therefore requires a lot of additional investments to facilitate traf�

fic of some groups of less mobile disabled. A swimming pool and a gym,

including special facilities to train disabled have been designed and are

waiting for financial means. Meanwhile, some requirements of this treat�

ment are satisfied by the health resort Cieplice � the permanent partner of

the KK.

Additional resources are required to convert a ground flour of students'

dormitories into "integrative rooms" � in principle shared by two room�
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mates from which one is a disabled and the second is ready to assist

her/him. Such rooms should of course have an easy access from outside.

There are numerous legal and formal problems to be solved and the

first after completing investment money is to secure a continuous treat�

ment activity. The only way in Polish legal circumstances is to establish a

non�public medical unit to be prepared to apply and win financing from

a special fund linked with the budget money of the Ministry of Health. We

hope this task will be completed by already mentioned medical company

renting a part of CERIN building.

Prospective and Timing
The already mentioned international project PERDIS was completed

in  August 2001. It dealt with a few selected study curricula specially

devoted for the sake of disabled (linguistics � translations; computer sci�

ence � programming and administration; physiotherapy � dry massage

and bio�renovation; pedagogy � personal assistance). 

The final report of PERDIS suggested to create a special center, but

chiefly concerned on education of disabled. Therefore, first project

accredited at the tri�lateral (Czech � German � Polish) Academic
Coordination Center of Euroregion Neisse in May 2003 was named

Euroregional Center for Education of Disabled Students (ERNEDU�
CENT) [2].  Later it appeared that the main goal of the Center  should be

a rehabilitation of disabled students, no matter what and where they are

studying. Therefore, the current idea is to provide specialized rehabilita�

tion treatment not only for all disabled students from four higher educa�

tion units located in Jelenia Gora (over 8 T students), but also to create

conditions for students from other Polish and foreign universities and col�

leges to come for a period of e.g. one semester or even shorter to get

a treatment offered to domestic students.

The expected optimistic timing shows that we could begin a regular

drafting of disabled students for the CERIN program for the academic

year 2008/2009, a country�wide recruitment in 2009/2010 and perhaps to

start bringing students from Euroregion Neise the same year or a year later

at the last option offering our treatment services to all foreign students.

The basic offer is to undertake 6 � 10 semester studies at one of local

higher education units linked with a continuous treatment at the CERIN
facilities and the health resort. The KK is already prepared to offer bach�

elor (6 semester) studies in three linguistics � English, German and

Polish. A periodical stay could be based on transfer�semester principle
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(ECTS), if a person could find a curriculum allowing to continue studies

at one of local higher education units (Wroclaw University of Economics

(www.ae.jgora.pl), Wroclaw University of Technology (www.pwr.jgora.pl)

and Karkonosze College (www.kk.jgor.pl) [3]. Finally, a treatment of dis�

abled student could be also based on her/his leave�of�absence from

a mother�university. Such treatment could be also provided during sum�

mer or even shorter winter holidays.

Numerous legal aspects need do be solved especially payment by both,

domestic and  foreign students. Other than linguistic study areas in local

higher schools should make a great progress to teach foreign students fully

or at least partly in English. Partly, means to prepare e�learning tools

mainly for general topics lectured at the firs year of study. 
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ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА
ЯК СКЛАДОВА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Рассмотрены виды внеаудиторной деятельности, их влияние на
формирование личности молодых специалистов. Проанализирован
опыт такой работы в зарубежных и отечественных университетах.
Показано, что навыки, приобретенные в процессе профессионально�
направленной внеаудиторной работы, дают преимущество при
трудоустройстве.

The article reviews types of extracurricular activities and their influence
on formation of young specialists' personality. Foreign and national universi�
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ties' experience in this field is analysed. The article shows that skills gained
in the process of professionally oriented extracurricular activities provide
a significant advantage in the interview process.

Сучасний ринок праці висуває підвищені вимоги не тільки до

фахової підготовки, але й до рівня особистісного розвитку молодих

фахівців. Тому університети намагаються не лише приділяти увагу

професійному становленню своїх студентів, а й сприяти їх культур�

ному, естетичному вихованню, організовувати дозвілля молоді.

З огляду на це дедалі більшої популярності набуває термін «по�

зааудиторна робота». Інколи під нею розуміють усього лиш само�

стійну підготовку студентів до занять [1; 2] або виховну роботу

куратора, але насправді це поняття набагато ширше. Отож,

що ж таке позааудиторна робота?

Під позааудиторною роботою розуміють будь�яку діяльність,

яка сприяє навчанню поза межами класу і яка безпосередньо не

пов'язана з навчальною програмою. [3; 4] Так, виробничу практику

не слід відносити до позааудиторної роботи, оскільки вона є скла�

довою навчального процесу. Водночас, наукові товариства, різні

групи за інтересами, клуби, братства, подорожі можна вважати

позааудиторною роботою, якщо ця діяльність не передбачена

програмою курсу. 

Позааудиторна діяльність відкриває великі можливості для са�

мореалізації. Вона передбачає доволі великий ступінь свободи,

завдяки чому здійснюється більш тісне міжособистісне неформаль�

не спілкування студентів, викладачів, адміністрації ВНЗ, відбу�

вається культурне та духовне збагачення особистості, розвиток і по�

глиблення смаків тощо. 

Загалом позааудиторну роботу можна поділити на професійно

і соціально спрямовану. До першої відносять участь у наукових гурт�

ках, студентському науковому товаристві, дослідницьких проектах,

олімпіадах, конференціях. Така діяльність має фаховий характер,

об'єднує студентів аналогічних спеціальностей, проходить під керів�

ництвом або наглядом викладача�куратора та вимагає від студентів

чималих зусиль, послідовності, цілеспрямованості й умотивованості.

Позааудиторна робота другого типу носить більш загальний, вихов�

ний характер і може поєднувати студентів різних спеціальностей.

До неї відносять, наприклад, спортивні секції, театральні і танцю�

вальні групи,  екскурсії, відвідування виставок та музеїв тощо.

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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Для багатьох позааудиторна робота може починатися просто

як хобі, але згодом вона стає основою майбутньої кар'єри. У будь�

якому разі навички командної роботи, вміння знаходити спільну

мову із оточенням, задатки лідера будуть корисними в будь�якій

галузі. До того ж участь у позааудиторній роботі значно знижує

ризик алко� та наркозалежності, вчить відповідальності, дає почут�

тя самоповаги [5].

За кордоном більш популярною є позааудиторна робота другого

типу — тобто соціального спрямован. Часто студенти самі організо�

вують гуртки або братства та керують ними. Ця традиція походить ще

зі школи, де учні активно працюють на шкільній радіостанції або

в газеті. При цьому високий рівень умотивованості забезпечується

розумінням того, наскільки важлива така діяльність для вступу до

університету, а також при влаштуванні на роботу [6]. Волонтерській

роботі, соціально�корисній та іншій діяльності  відводиться почесне

місце в резюме або анкеті абітурієнта. Деякі учні займаються позаа�

удиторною діяльністю виключно заради можливості вступити

до престижного ВНЗ. Крім того, участь у певних гуртках (зазвичай

спортивних секціях і групах підтримки) додає популярності серед

однолітків. Хоча слід зазначити, що учасників наукових гуртків або

активних борців і прихильників екологічних, соціальних чи інших

ідей і проектів нерідко вважають диваками й занудами.

Для українських ВНЗ вже стали традиційними такі заходи,

як «Посвята у студенти», «День Факультету», «День відкритих

дверей», змагання команд КВК, конкурси «Красуня університету»

та «Джентльмен університету», збори�походи «Козацькими шляха�

ми», ярмарки «Освіта та кар'єра», фестивалі студентської творчості,

спортивні змагання та багато інших. 

Київський лінгвістичний Інститут з особливою урочистістю

влаштовує заходи до Дня працівників освіти України, Міжнародно�

го дня студента, Міжнародного дня рідної мови. Однією з позаа�

удиторних форм навчання та виховання, які пропонує своїм

студентам МАУП, є участь у Дискусійному клубі, що надає можли�

вість молодим людям безпосередньо поспілкуватись із видатними

політиками, відомими громадськими діячами, науковцями, спорт�

сменами, представниками культури та мистецтва. Від закордонних

університетів, зв'язок з вихованцями в яких є особливо міцним, на�

ми перейнято традицію влаштовувати «Зустрічі з випускниками»,

яку широко проводять, наприклад, дніпропетровські університети.

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
виховання і соціалізації людей 
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Такі форми роботи покликані виховувати новий тип сучасної

молодої людини, патріотично налаштованої, вихованої, цілеспря�

мованої, спроможної вільно обирати життєвий шлях, фізично

активної і спортивно підготовленої.

Зарубіжні ВНЗ мають у своїй структурі розвинуту систему рад�

ників і консультантів із різних академічних питань. У таких кон�

сультаційних Центрах студенти можуть отримати інформацію сто�

совно різноманітних форм позааудиторної роботи, пораду щодо

вибору підходящої діяльності. Так, майбутнім політикам чи юрис�

там можуть запропонувати Дискусійний клуб, заняття з ораторсь�

кої майстерності або навіть театральний гурток, що допоможе роз�

винути комунікативні навички. 

Академічні консультанти часто радять студентам урізноманітни�

ти свою позааудиторну діяльність, що сприятиме їхньому всебіч�

ному розвитку як особистості [7]. Обираючи гурток, слід думати не

лише про вид діяльності, а й про свою роль у житті чи посаду, яку

вони воліли б посісти в майбутньому. Студенти мають об'єктивно

оцінити власні сили, якості, які вони можуть запропонувати

товариству, кількість часу, яку зможуть приділяти роботі тощо. 

Тим часом, всупереч відомому висловлюванню, в позааудитор�

ній роботі головне не участь, а перемога. Краще займати провідну

посаду в одному�двох гуртках, ніж бути зареєстрованим в десяти,

оскільки роботодавці, скоріше за все, шукатимуть людей із якос�

тями лідера, відданих своїй справі, відповідальних і зібраних [8].

Отже, студентам потрібно думати не лише про те, як проявити свої

таланти, але й як здобути важливі «дорослі» якості. 

Багато студентів звертаються за консультаціями стосовно ефек�

тивного планування свого часу, оскільки вони часто захоплюються

кількома видами роботи одночасно і менше уваги приділяють нав�

чанню. У деяких шкільних колективах є обмеження щодо вступу,

якщо середній бал учасника нижчий від визначеного рівня. Але

оскільки студентські братства і гуртки є більш автономними, сту�

дентам зазвичай не можуть заборонити брати в них участь, навіть

при низьких академічних оцінках. Консультанти можуть лише

застерегати їх від перенавантаження. 

На нашу думку, певні обмеження можуть бути доцільними, осо�

бливо в позааудиторній роботі першого типу — професійно спря�

мованій. Участь у ній має бути чимось на зразок бонусу чи визнан�

ня для успішних студентів. До того ж, найбільш активним учасни�

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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кам можна зараховувати позааудиторну роботу як літню практику.

Деякі зарубіжні ВНЗ, такі як Дублінський університет [9], розпо�

чали нагороджувати студентів за позааудиторну роботу певною

кількістю кредитів.

З іншого боку, не всі студенти прагнуть розвивати свої здібності

та діють лише в межах вимог навчальної програми. Навчальна

діяльність сприймається ними лише як обов'язкова, а не як цікава

та особистісно�значуща. Як результат, вони втрачають шанс макси�

мально розкрити свій творчий й науковий потенціал. Через це

постає питання про створення умов, за яких виявлення і розвиток

своїх можливостей стали б для студентів природною потребою, що

загалом  сприяло б їх особистісній самореалізації.

Щоб сформувати позитивне ставлення студентів до позаауди�

торної роботи професійного спрямування, на кожному її етапі слід

роз'яснювати цілі роботи, контролювати розуміння й сприйняття

цих цілей студентами, поступово формувати в них уміння само�

стійно обирати мету і ставити перед собою завдання для її досяг�

нення. Важливо постійно заохочувати і відзначати кращих студен�

тів, формуючи у студентській групі дух змагання та здорового

суперництва.

Найефективнішою, на наш погляд, є наскрізна система органі�

зації позааудиторної роботи, яка розпочинається з виконання про�

стих (загальних) завдань на молодших курсах, продовжується

у вигляді дедалі складніших етапів професійно спрямованої діяль�

ності, а на випускних курсах може перейти в роботу у студентських

підприємствах як школі працевлаштування.

На першому етапі доцільно практикувати проведення соціально�

психологічних тренінгів, як то тренінг спілкування, тренінг впевне�

ності у собі, тренінг роботи в команді та ін. Крім того, корисними

можуть бути семінари, присвячені пізнавальним і цікавим темам для

підвищення рівня культури студентів. Наприклад, для студентів

спеціальності «Переклад» тематика семінарів може бути пов'язана

з культурою та традиціями різних країн, правилами етикету тощо.    

На другому етапі студенти безпосередньо знайомляться зі своєю

майбутньою професією, дізнаються про її нюанси й особливості,

про які не розповідають на лекціях і не пишуть в підручниках. Крім

того, вони можуть обрати для себе вужчу спеціалізацію в межах сво�

єї спеціальності. Наприклад, студенти спеціальності «Видавнича

справа» можуть спробувати писати статті для студентських газет

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
виховання і соціалізації людей 



91

або допомагати в редагуванні видань на замовлення університету.

Студентам спеціальності «Переклад» практична діяльність допомо�

же визначитися, яким видом перекладу вони хочуть займатися

усним чи письмовим. Студенти�юристи можуть обрати галузь

юриспруденції для консультування в межах «Юридичної клініки». 

Позааудиторна робота може відрізнятися не тільки спрямуван�

ням, але й рівнем самостійності студентів і відбуватися з втручан�

ням чи без втручання викладача�куратора. Для підвищення

ефективності позааудиторної роботи студенти можуть отримувати

індивідуальні завдання відповідно до своїх інтересів, своєї спря�

мованості, рівня знань та здібностей або, навпаки, працювати

невеликими групами, підтримуючи та перевіряючи одне одного. 

У деяких студентських структурах можна створити своєрідне

правління або ієрархічну структуру менеджменту. Студенти можуть

призначатися на посади відповідно до своєї академічної успішнос�

ті, здібностей і рис характеру або обиратися голосуванням. За ба�

жанням учасники можуть мінятися місцями (ролями) кожного

семестру. Самостійно керуючи секцією або гуртком студенти

вчаться спілкуватися на професійному рівні, правильно розпоряд�

жатися виробничим і особистим часом, набувають навичок управ�

ління. У них виникає впевненість у власних силах, значно підвищу�

ється самооцінка. Так, у коледжі м. Колорадо група студентів

є відповідальною за музичне забезпечення університетського міс�

течка. Студенти самостійно складають бюджет і розпоряджаються

ним, укладають контракти, планують, рекламують й організовують

різні заходи. Як результат участі в цій діяльності вони здобувають

широкий спектр умінь і навичок, які додадуть їм конкурентоспро�

можності на ринку праці [10]. 

Залежно від особливостей діяльності гуртка, учасники мають

визначати графік його роботи. Студентська юридична клініка,

наприклад, повинна мати певні приймальні години, видавництво

— план і терміни виконання проектів, Дискусійний клуб — визна�

чені дні зустрічей.

Однією з найсерйозніших проблем, з якими стикаються орга�

нізатори позааудиторної роботи, є недостатність ресурсів і фінан�

сування. Деякі види позааудиторної роботи потребують приміщень

спеціального типу (спортзали, театральні зали, арт�студії), фахово�

го обладнання (комп'ютери, друкарське обладнання,  музичні

інструменти) чи транспорту (для поїздок, екскурсій). Для прове�

з особливими потребами: Розділ І
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дення літніх таборів і зборів�походів потрібні не тільки кошти,

а й неабиякі організаторські ресурси. Подібна діяльність має бути

заздалегідь включена до бюджету університету і розглядатись

як невід'ємна частина його діяльності.

Більшість досліджень доводить, що учні, котрі беруть участь

у позааудиторній роботі школи, мають кращу академічну успіш�

ність [11]. Важко сказати, чи це позааудиторна робота допомагає

розкрити їхні потенціал, чи просто учасники цієї діяльності

загалом є більш активними та здібними. Можливо, має місце й те,

й інше. Але для менш здібних учнів позааудиторна діяльність також

має велике значення [5]. Якщо через посередню успішність у них

занижена самооцінка, досягнення у спорті або театральному гуртку

можуть її значно підвищити. Підлітки, які беруть участь у соці�

альних і благодійних проектах, бачать результати своєї роботи,

що допомагає відчути свою корисність та важливість.

Таким чином, можна дійти висновку, що навички і досвід, набуті

студентами завдяки позааудиторній роботі, приносять їм додаткові

переваги перед конкурентами при працевлаштуванні. Така діяль�

ність формує такі корисні якості, як уміння працювати в команді,

обов'язковість, відповідальність, лідерські навички — саме те,

що поціновують роботодавці. Крім того, роботодавці радше обе�

руть претендента з широким колом інтересів, випускникам які від�

криті новим можливостям і прагнуть особистісного зростання.
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УДК  316.61�053.6�056.2(73)                                                Ю. В. Богінська,
кандидат педагогічних наук, доцент

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ З ОБМЕЖЕНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ У США: ДОСВІД РОБОТИ 

Анализируется деятельность различных типов школ, обучающих
инвалидов; выделяются основные направления работы с подростками
с ограниченными возможностями в школе; описывается американская
система обучения учащихся с особыми потребностями в условиях
общеобразовательной школы.

Activity of different types of schools which trained the disabled analyzed;
the main directions of the work with disabled teenagers at school are consid�
ered; U.S. system of training of students with special needs under condition of
secondary school is described. 

Постановка проблеми. Розвиток сучасного суспільства вимагає

постановки питання з формування нової системи включення під�

літків з обмеженими можливостями в освітній і реабілітаційний

процес. З огляду на це виникає необхідність у теоретичному об�

ґрунтовуванні та практичному інформаційно�матеріальному забез�

печенні системи роботи з особливою категорією учнів — інваліда�

ми в умовах загальноосвітньої школи.  

Інвалідність підлітків — це істотне обмеження життєдіяльності,

що супроводиться соціальною дезадаптацією, зумовленою пору�

шеннями в розвитку, ускладненнями в самообслуговуванні, спілку�

ванні, навчанні, оволодінні в майбутньому професійними навичка�

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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ми. Засвоєння підлітками�інвалідами соціального досвіду, вклю�

чення їх в існуючу систему суспільних відносин вимагають від

суспільства певних додаткових заходів, засобів і зусиль (наприклад,

спеціальних програм, спеціальних центрів з реабілітації, спеціаль�

них навчальних закладів і т. ін.). Але розроблення цих заходів має

ґрунтуватися на знанні закономірностей, завдань, сутності процесу

соціальної реабілітації, соціалізації.

Потреба в розв'язанні різних проблем підлітків з обмеженими

можливостями вказує на значущість і важливість удосконалення

умов життєдіяльності, навчання, форм і методів соціалізації. Спе�

цифічність, багатоплановість проблем вимагають створення різних

спеціалізованих служб, програм, які мають належне науково�мето�

дичне, кадрове забезпечення, принципи організації. Таким чином,

виникає потреба у розвитку системи навчання і реабілітації підліт�

ків�інвалідів у сучасних умовах. Суттєвий поштовх уперед у розв'я�

занні цієї проблеми зробили європейські держави та США.

Отже, важливим у розв'язанні проблем з соціалізації підлітків�

інвалідів є вивчення, аналіз і впровадження зарубіжного досвіду.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні проблема

навчання, соціалізації дітей�інвалідів, з огляду на її актуальність,

наука широкого вивчення. Питаннями роботи з дітьми із обмеже�

ними можливостями, особливостями їхньої соціалізації займають�

ся Г. Бондаренко, Є. Смирнова, Є. Холостова. Соціально�психоло�

гічні проблеми інвалідів розкрито у працях Н. Бенюха, Л. Бор�

щевської, Д. Вернера, І. Іванової, Р. Овчарової, С. Савченка. 

Сутність підготовки фахівців до роботи з інвалідами описано

у працях О. Безпалько, Р. Вайноли, Н. Дементьєвої, А. Капської. 

І все ж питання навчання, соціалізації підлітків з обмеженими

можливостями в умовах масової школи розкрите ще недостатньо. 

Мета і завдання дослідження: охарактеризувати специфіку амери�

канської системи навчання інвалідів в умовах загальноосвітньої

школи; проаналізувати діяльність різних шкіл, в яких навчаються

інваліди; виокремити основні напрями роботи з інвалідами в школі. 

Основний зміст статті. У різні періоди становлення та розвитку

системи роботи з дитиною зі специфічними потребами надання до�

помоги зводилося до її ізоляції в спеціальній школі інтернатного типу.

Навіть діюча в Україні нормативна база не дає можливості навчатися

і працевлаштуватися інвалідам. Для організації допомоги дітям�інва�

лідам такого характеру варто звернутися до зарубіжного досвіду. 
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Так, з 1975 р. у США діє Федеральний закон «Освіта для дітей

із розумовими і фізичними недоліками», спрямований на допомогу

в навчанні дітей із обмеженими можливостями в умовах середньої

школи.  

Національний освітній центр для дітей�інвалідів впроваджує

програму «IDEA» — шкільна освіта дітей�інвалідів, програму

«Залучення». Цей центр допомагає батькам, учителям консультаці�

ями, розробленням посібників, безкоштовним навчанням поміч�

ників вчителя для роботи з дітьми�інвалідами в школі. 

Як окрема організація працює Центр технічної допомоги і зби�

рання інформації про дітей з обмеженими можливостями. Пра�

цівники Центру збирають відомості про всіх дітей з обмеженими

можливостями в рамках одного штату, аналізують інформацію про

те, хто з інвалідів працевлаштований після закінчення школи, чи

продовжують вони навчання в коледжах, університетах.      

Національний центр середньої освіти і подальшої соціалізації

інвалідів університету Міннесоти  координує національні ресурси,

пропонує технічну допомогу і поширює інформацію про молодих

інвалідів, займається їх працевлаштуванням. 

Специфіка американської освітньої системи для учнів з обме�

женими можливостями полягає в тому, що в більшості штатів від�

сутні спеціалізовані інтернати і школи для інвалідів. З огляду на це

всі учні з обмеженими можливостями, відповідно до федерального

закону, зобов'язані навчатись у звичайній школі. 

При зарахуванні до школи дитини�інваліда комісія, що скла�

дається зі шкільних фахівців (директор, психолог, шкільний лікар

та ін.) і спецлікарів (окуліст, логопед, хірург та ін.), встановлює діаг�

ноз і визначає групу інвалідності. Після цього адміністрація школи

визначає форму навчання — індивідуальну, групову чи домашню. 

З оглядуна можливості фінансування школи незалежним шкільним

округом і штатом, інвалідів вводять у клас звичайної школи, де нав�

чаються здорові діти, або створюють окремий клас чи корпус для них. 

До окремого класу зараховують учнів із психічними відхилен�

нями, які не контролюються медикаментозними препаратами.

Решту учнів, навіть із синдромом Дауна, прагнуть навчати у зви�

чайному класі. Їм дають елементарні, нескладні завдання, спрямо�

вані на розвиток навичок самообслуговування та інших практич�

них навичок. Для закріплення одержаних на практиці навичок

у навчальних кабінетах є кухні, пральні. 

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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Обов'язково в кожній школі, де є учні із обмеженими можли�

востями, виділяється ставка вчителя зі спецосвіти. Такий фахівець

разом з учителями�предметниками розробляє індивідуальну про�

граму навчання інвалідів з урахуванням індивідуального підходу

та медичного діагнозу. Вчитель спецосвіти готує роздатковий мате�

ріал, посібники, домашні завдання. У такого вчителя обов'язково

є спеціалізоване обладнання, наприклад принтер, який роздруко�

вує текст і завдання для сліпих і слабозрячих. Крім того, у кожного

вчителя�предметника є помічник, який працює з інвалідами. По�

мічник вчителя, як правило, не має спеціальної освіти. Ним може

бути навіть випускник школи, що недавно закінчив навчання.  

Для фінансування учнів із спеціальними потребами штат виді�

ляє коштів на 15% більше, ніж на навчання здорових дітей. Якщо

діагноз складний: проблеми в поведінці, розумова відсталість,

ДЦП, — тоді виділяється 12% на кожний діагноз і підсумовуються

всі діагнози. Таким чином, виділення більших коштів школам дає

змогу придбати необхідне для навчання інвалідів як спеціалізоване,

так і методичне обладнання. 

У деяких школах, скажімо, в Католицькій школі м. Міннеапо�

лісу, проводиться Тиждень справедливості. Протягом цього тижня

до школи приходять видатні діячі, вчені, письменники, які мають

інвалідність. Вони розповідають, як і чого досягли, маючи такий

діагноз. Також обов'язковою для Тижня справедливості є робота

вчителів і адміністрації протягом одного дня в інвалідних візках.

Такі заходи дають змогу здоровим людям відчути специфіку життя,

навчання і відпочинку учнів зі спеціальними потребами. 

У розвинутих європейських країнах, а також у США вже скла�

лися певні стандарти, форми і методи роботи з дітьми�інвалідами.

Природно, що в кожній державі є ті чи інші особливості надання

допомоги цій категорії населення, зумовлені національною своє�

рідністю, соціально�економічними умовами, психолого�педагогіч�

ними традиціями, орієнтацією на певні наукові підходи. Проте слід

виокремити і деякі загальні тенденції, що їх необхідно враховувати

при створенні системи надання допомоги дітям з обмеженими

можливостями.

По�перше, це максимально можлива інтеграція дитини з обме�

женими здібностями у суспільне життя (зокрема й інтегроване

навчання).

По�друге, перевага виховання цих дітей в сім'ї.
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По�третє, спрямованість на ранню діагностику порушень та їх

лікування.

По�четверте, індивідуальний підхід до реабілітації й абілітації

дитини в кожному конкретному випадку [2].

Що стосується освіти дітей з обмеженими можливостями, то ін�

теграція в навчанні і наявність спецшкіл розглядаються в нашій

державі як необхідні паралельні умови освіти. Вони підтримують

порядок і гнучкість системи освіти, дають змогу дітям�інвалідам

включатись у неї, відходити від неї в міру того, як змінюються їхні

потреби.

Світовим досвідом освіти цієї категорії дітей вироблено певні міні�

мальні стандарти для організації навчання дітей�інвалідів, а саме: 

1. Учнів із серйозними порушеннями по можливості необхідно

включати, з урахуванням педагогічних особливостей, до звичайних

класів шкіл І�ІІІ ступенів.

2. Якщо ступінь порушення заважає повній інтеграції в звичай�

ному класі, учні повинні мати соціальний і освітній базис у звичай�

ному класі і одержувати додаткові, лікувально�коригувальні уроки

після занять індивідуально або в групах. 

3. Діти з істотними розумовими та фізичними вадами можуть

навчатись в окремих класах у межах початкової і середньої школи

при систематичних планованих контактах зі здоровими однолітка�

ми. При прийнятті рішень щодо системи обслуговування пріоритет

віддається можливостям для дітей�інвалідів одержати освіту,

а не незручностям адміністрації. 

4. Індивідуальні навчальні плани розробляються спільно

педагогами та батьками з урахуванням потреб учнів в інтегровано�

му навчанні, а також обставин що випливають з їх оточення. 

5. При організації навчання свідомо планується самостійність. 

6. Зміст навчального процесу має бути співвіднесений із функ�

ціональними навичками, які відповідають віку дитини, і необхід�

ний для діяльності в інтегрованому середовищі (домашній побут,

професійне обслуговування, транспорт тощо). 

7. Навчання, взаємодія між людьми має бути гарантією того, що

діти�інваліди насправді взаємодіятимуть з іншими індивідами в ін�

тегрованому оточенні [3].

Отже, наразі у більшості країн йде перехід від роздільної освіти

і нагляду за дітьми із специфічними потребами до їхньої повної

інтеграції. Цей перехід регулюється законодавством цих країн.

з особливими потребами: Розділ І
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Висновки. Аналіз американської системи навчання підлітків

з обмеженими можливостями дає змогу зробити висновку, що за�

гальне навчання інвалідів в умовах середньої школи можливе, дієве

за умови ефективних підходів і належного фінансування. Важливим

моментом є введення дитини з особливими потребами у коло одно�

літків і надання їй можливості навчатись у середній школі.  

Перспективи. Подальший напрям досліджень у галузі навчання,

соціалізації підлітків з обмеженими можливостями має бути зосе�

реджений на питаннях не тільки розроблення нормативно�право�

вого забезпечення діяльності шкіл, центрів, а й організації діяль�

ності нових типів шкіл на регіональному і місцевому рівнях. 
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В. Ф. Чабанний

ТЕНДЕНЦІЇ І ДОСВІД СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

В КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 

В статье рассмотриваются вопросы условия доступа к высшему
образованию лиц с физическими недостатками в Бразилии и в других
странах Латинской Америки. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в настоящее
время ситуация в образовании для лиц с физическими недостатками
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в этих странах являетс всё ещё дискриминационной однако, за по�
следние годы правительствами латиноамериканських стран уделяет�
ся всё большее внимание вопросам социального неравенства и дискри�
минации инвалидов в сфере высшего образования. На самом высоком
уровне рассматриваются вопросы улучшения условий доступа к обра�
зованию инвалидов, разрабатываются нормативные документы,
касающиеся социальной реабилитации лиц с физическими недостат�
ками и защищающие их права.

Все страны региона объединяют свои усилия для совместного
решения вопросов улучшения условий доступа лиц с физическими
недостатками к сфере  высшего образования  и образования, в целом.

This article deals with the problems of persons with corporal defects access
conditions into the sphere of higher education in Brazil and other countries of
Latin America.   

The conducted analysis shows that at present the situation of persons with
corporal defects in these countries is still discriminative but during the last
years the governments of Latin America countries pay more and more atten�
tion to problems of social inequality and discrimination of invalids in the
sphere of higher education. On the highest levels are viewed the problems of
access conditions improvement of invalids, issue normative documents deal�
ing with social rehabilitation of persons with corporal defects and protecting
their rights.

All countries of the region combine their efforts to solve the problem of
access conditions improvement into the sphere of higher education and edu�
cation in general for persons with corporal defects.

На сьогодні cитуація в освіті для осіб з фізичними вадами

в Латинській Америці є вельми дискримінаційною, попри те,

що існують національні закони і міжнародні акти, які засвідчують

і захищають право вказаних осіб на освіту на рівних умовах з іншою

частиною населення.

До початку 80�х років минулого століття дуже незначна кількість

людей із вадами мала у країнах Латинської Америки доступ до ви�

щої освіти. Така ситуація, зокрема, пояснюється тим, що ця група

людей не мала можливості отримувати середню освіту та допомогу

реабілітаційної служби, що позбавляло їх основних соціальних

прав. Саме в цей період, починаючи з проголошення Міжнародно�

го року людини з вадами (1981) та Декади людини з вадами під егі�

з особливими потребами: Розділ І
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дою ООН (1983�1992), розпочалася дискусія навколо проблеми

соціальної ізольованості осіб з вадами, в результаті чого вища освіта

стала доступнішою для цієї категорії людей [1, 11].

Однак форми доступу до освіти не було змінено й адаптовано,

а це означає, що лише абітурієнти з незначними вадами, які не по�

требували значних змін у процесі відбору та навчання дістали до�

ступ до вищої освіти. У результаті не відбулося жодних докорінних

змін ні в структурі, ні в ставленні, ні у підходах до освітнього про�

цесу для успішного і безперебійного навчання студентів із фізич�

ними вадами. Це спричинено тим, що не існувало законодавчої

бази, яка б охоплювала усю цю сферу [2, 1�2].

В останні 5�10 років кілька країн ЛА помітно активізували

діяльність з реабілітації осіб з вадами. Так Чилі, Панама, Коста�

Ріка адаптували національні системи зв'язку до потреб осіб з фізич�

ними вадами і особливо Бразилія, де 70% території країни вже має

телефонні системи, доступні навіть для глухих [3, 2]. 

Уругвай свою турботу про осіб із вадами реалізував створивши

нове цифрове видання газети «El Pais», що дало змогу людям з ва�

дами зору слухати новини зі свого комп'ютера в Інтернеті. Це пер�

ший щотижневик у світі, який започаткував програму з сучасними

технологіями  для осіб із вадами зору [4, 4]. 

В Аргентині і Перу створені бібліотеки для сліпих, головною

метою яких є посильний внесок у повну інтеграцію в суспільство

осіб із вадами зору і сприяння через різні послуги, доступу до ін�

формації своїм користувачам [5, 1]. 

Більшість країн регіону вже мають закони, які зобов'язують

власників будинків створювати належні умови для доступу осіб

із вадами, проте лише деякі з країн змінили своє ставлення до враз�

ливої категорії своїх громадян. Брак умов доступності часто поши�

рюється на державні інституції. Також немає доступних засобів

транспорту, хоча у цілій низці країн вже функціонує система до�

ступних автобусів — у таких як Бразилія,  Аргентина, Мексика,

Чилі, Колумбія, Венесуела, Еквадор [6, 4]. 

Водночас у сфері недієздатності в Латинській Америці започат�

кувався рух з асоціативними принципами, які поступово досягли

високого рівня з перспективою створення соціального руху вели�

кого масштабу. Результатом інтернаціональних зусиль стало прого�

лошення 2004 року «Іберо американським роком осіб з вадами»,

яке сталося на 13�ій Ібероамериканській Раді голів держав і урядів,
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а 18 країн Латинської Америки одними з перших підписали міжна�

родну Конвенцію про права інвалідів [7, 5]. 

Особливою подією в житті регіону стало проголошення Органі�

зацією Американських держав цілого десятиріччя, з 2006 по 2016 рік,
десятиріччям осіб із вадами. «Мета цього заходу — покінчити, на�

решті, з дискримінацією та соціальною нерівністю таких осіб.

Ці люди повинні знати свої права, мати шанс продуктивно працю�

вати, вносячи і свій вклад у розвиток держави, а отже, не потре�

буватимуть постійних субсидій» [www.iesalc.unesco, 8].   

Серед проектів економічної та соціальної інтеграції осіб із ва�

дами ініційованих в Латинській Америці, слід відмітити націо�

нальні програми Домініканської Республіки і Панами, в яких були

започатковані, за підтримки Міжнародної організації праці,

Національні програми дій — PRAXIS Panamа і PRAXIS Domi�

nicana — як частини субрегіональної програми країн Централь�

ної Америки і Карибського басейну з економічної інтеграції осіб

з вадами [9, 3].

У 2005 р. у Венесуелі відбувся Всесвітній Конгрес інклюзивної

освіти і 1�й Міжнародний симпозіум спеціальної освіти — захід,

організований Асоціацією викладачів  Латинської Америки. 

У Чилі було створено національну Конституційну платформу під

гаслом «За право участі в інтеграції». Відповідно Національний

фонд з недієздатності стимулює інтеграцію у вищу освіту через

створення мережі технічної підтримки, підготовку вихователів,

реалізацію архітектурних адаптацій, розвиток освітніх програм.

Норми повної соціальної інтеграції осіб із вадами в Чилі визна�

чає Закон 19.284, який врегульовує створення гнучкої та динаміч�

ної системи вищої освіти, передбачає спеціальні послуги й особли�

ві освітні потреби.

Залучення студентів із вадами до системи вищої освіти в країнах

Латинської Америки ЛА відбувалося поступово: спочатку виникала

потреба надати доступ і забезпечити перебування цих студентів

у системі вищої освіти, потім потрібно було підготувати педагогів

і подолати різноманітні труднощі в процесі інтеграції. Показовим

у цьому є шлях Домініканської Республіки: включення осіб із ва�

дами у вищу освіту бере свій початок у 70�х рр. минулого століття,

коли група молодих людей із вадами зору вперше в історії країни

вступила на гуманітарний факультет Національного університету

Педро Енріке Уреня.  
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Заслуговує на увагу вивчення стану і перспектив соціальної реа�

білітації осіб з фізичними вадами у найпотужнішій країні регіону —

Бразилії. Країна, яка, з населенням у 180 млн, входить до першої

десятки (8�ме місце) індустріальних країн світу є лідером і в соці�

альній незахищеності осіб з вадами. 

Статистичні дані Освітнього перепису студентів вищих навчаль�

них закладів за 2003 р., надають можливість зрозуміти, наскільки

незначна кількість людей із вадами мала доступ до вищої освіти,

порівняно з іншими верствами населення [10, 46]. 

Відповідно до перепису, який здійснювало Міністерство освіти,

загальна чисельність студентів у системі вищої освіти Бразилії

становила 3 882 022 осіб, а кількість студентів із вадами налічувала

всього 5078, що становило лиш 0,13% (для порівняння у Колумбії

налічується 0,32% студентів із фізичними вадами, що втричі

більше, ніж у Бразилії, у Мексиці — 0,52%, в Аргентині — 0,72%,

а в Еквадорі — 1,8%, що є на сьогодні одним із кращих показників

з цього питання). 

Однак, безумовними лідером є Панама (13,9%) і Уругвай

(13,4%). За статистичними даними 2002 р., із загальної кількості

осіб з вадами, що отримали вищу освіту в Панамі, 31% осіб були

з фізичними вадами, 16,4% — з вадами зору, 12,4% з вадами слуху

і 11,4% з церебральним паралічем. 84% випускників становили

спеціалісти з таких галузей, як: економіка, педагогіка і виховання,

управління підприємствами, комп'ютерні науки, промислова

технологія, медицина, будівництво та дизайн, біологія й охорона

здоров'я.  

В Уругваї 4336 студентів — осіб із вадами інтегровані у вищу

освіту, а це у процентному виразі, зіставимо з кількістю студентів,

які не мають вад. 

Отже, вкрай низький показник по Бразилії буде зрозумілим,

якщо взяти до уваги, що лише 10% осіб з фізичними вадами  закін�

чує восьмий клас.

І все ж за останні роки ситуація в Бразилії поліпшується завдяки

створенню відповідної законодавчої і матеріальної баз, за допомо�

гою яких бразильський уряд захищає права людей із вадами у сфері

вищої освіти.

Згідно з вимогами певних законів, вищі навчальні заклади

повинні забезпечувати для студентів із вадами всі форми доступу

до вищої освіти, відповідно до їхніх вад. 
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Особливо дієвим є Президентський Декрет — так званий Закон

доступності, що визначає пріоритетність першочергового обслуго�

вування людей із вадами та основні критерії для поліпшення досту�

пу людей із вадами до різних установ. Цей декрет містить директи�

ви, спрямовані на всеохоплюючу реформу, яка гарантує доступ

до громадських і приватних установ і закладів людей з певними

вадами; визначає поле інтегрованої роботи між групою міністерств

задля розвитку та фінансування тих проектів, які гарантують всеза�

гальну можливість доступності [11, 13]. 

Згідно з вимогами цього Декрету та інших законодавчих актів,

а також наказів Міністерства освіти, вищі навчальні заклади по�

винні забезпечувати для студентів з вадами форми доступу до вищої

освіти — відповідно до їхніх вад. Слід зауважити, що виконання цих

наказів є однією з постійних умов у процесі отримання дозволу на

функціонування, відкриття курсів та ліцензування навчальних

закладів. Такі форми доступу зумовлюють зміни у будівництві, роз�

поділі простору, меблюванні й устаткуванні. Відомо, що необхідно

створити особливі умови для того, аби забезпечити доступ до вищої

освіти осіб із фізичними вадами, глухих і сліпих [12, 38]. 

Наприклад, для студентів із фізичними вадами повинен бути ство�

рений адаптований фізичний простір (спуски, поручні, засуви дверей,

туалети, громадські телефони, спеціальні місця доступу до води

тощо), коли йдеться про осіб із вадами зору необхідне таке облад�

нання, як комп'ютери з відповідним програмним забезпеченням, сис�

тема Брайля для читання і письма; студент із вадами слуху, наприклад,

має право на перекладача бразильської мови сигналів [13, 49] тощо.  

Довготермінова Національна Програма інтеграції осіб із вадами,

прийнята 20 грудня 1999 року, щодо доступу до освіти визначає

ведення обов'язкового реєстру осіб із вадами, наголошуючи при

цьому, що спеціальна освіта має пройти всі рівні й етапи, прита�

манні здобувачам системної освіти, і гарантуючи обов'язкове на�

дання спеціальної освіти в державних закладах  [14, 7].

Програмою встановлено, що заклади освіти та науки повинні

надавати можливість складати адаптаційні іспити та необхідну під�

тримку до подачі заяви особою з вадами, включаючи надання до�

даткового часу для складання екзаменів, залежно від характеру вад.

Особам з фізичними вадами гарантується доступ до професійної

освіти на базових, технічному та технологічному рівнях з метою

сприяння доступу до ринку праці  [7, 12].

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення



104

Бразилія нині перебуває на етапі, коли вже чинною є пропози�

ція доступу та перебування у системі вищої освіти  соціально неза�

хищених груп. До планів включено розвиток такої політики у сфері

вищої освіти, яка б зміцнювала зв'язки між різними секторами

та організаціями, які ведуть діалог і скеровують свою діяльність

на створення такого суспільства, в якому поважалися б соціальні

права людей із вадами  [24, 61].

Гарантовано місця для осіб із вадами на державних конкурсах.

Згідно з Національною Програмою реалізується низка важливих

ініціатив, серед яких: 

1. Програма «Університет для всіх», започаткована в 2005 р. Мета

цієї програми — регулювати діяльність осіб, яким надається соці�

альна допомога, в рамках системи вищої освіти. Люди з вадами,

разом з іншими соціально незахищеними верствами, можуть звер�

татися за наданням повної або часткової стипендії за умови, якщо

загальний місячний прибуток сім'ї складає від 1,5 мінімальної зар�

плати до 3 мінімальних зарплат [14, 13]. 

2. Фонд фінансування студентів, які вже навчаються у вищих
навчальних закладах. Слід зауважити, що всі операції, пов'язані

з процесом відбору, починаючи з відбору ВНЗ і завершуючи зараху�

ванням студентів, оголошенням результатів, проведенням опиту�

вань відбуваються в електронному вигляді. Критерії відбору, таким

чином, не залежать від людського чинника і є об'єктивними, що

забезпечує справедливий розподіл коштів і гарантує надання допо�

моги тим студентами, які цього потребують.

3. Програма доступу до університету для студентів із фізичними
вадами (ПДДУ), зорієнтована на державні федеральні ВНЗ і  спря�

мована на інтеграцію в систему вищої освіти людей із вадами

шляхом фінансування проектів. Одним із мотивів започаткування

цієї програми став той факт, що 14,4% бразильців мають якусь пев�

ну ваду, а це вже понад 25 млн жителів [15, 14].  

До цієї та інших Програм було залучено 13 федеральних дер�

жавних університетів, які сприяють проведенню іспитів за методом

Брайля, практикують розширені іспити, забезпечують участь

лекторів і перекладачів.

Із 22 університетів, в різних формах задіяних в інтеграційних

процесах, дев'ять мають спеціалізовані центри, лабораторії і нав�

чальні групи, які сприяють розвитку та поширенню інтеграційних

ініціатив. Два університети реалізують програми підготовки викла�

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
виховання і соціалізації людей 



105

дачів і один університет має докторантуру. Ще дев'ять університетів

підтвердили намір працювати зі студентами з будь�якими вадами.

Активізувалася робота з широкого кола спеціальних питань —

таких, як архітектурне будівництво, придбання спеціального спо�

рядження, придбання та пристосування меблів, зміни у навчальних

планах спеціалізованих курсів, добір спеціалістів, адаптація

на вступних іспитах. Усі 22 університети в своїх навчальних планах

мають курси педагогіки і психології [16, 13].                           

Досвід, набутий цими університетами, покладений в основу

збірника «Пропозиції закладів освіти та науки для інклюзивної

освіти» [17, 52].  

Чималого значення набирає ще невеликий досвід проведення

олімпіад, спартакіад і конкурсів серед осіб із фізичними вадами.

Так, 16 жовтня 2007 р. у День осіб з фізичними вадами у Бразилії

був проголошений двомісячний 9�й Національний конкурс під

назвою «Права людей із фізичними вадами». За умовами конкурсу

студенти з фізичними вадами мають писати твір з сучасної тематики,

а переможці нагороджуватись почесними преміями. Конкурс прово�

диться під патронатом Комісії з недієздатності Парламенту Респуб�

ліки. Церемонія нагородження відбулася 3 грудня 2007 року в «Між�

народний день осіб з вадами» в приміщенні Парламенту Республіки. 

За прикладом Бразилії, в Еквадорі, в Університеті Гуаякіль,

за участю низки університетів і коледжів, також було проведено

першу Олімпіаду для осіб із вадами слуху, які змагались із багатьох

видів спорту. 

Велика увага в Бразилії приділяється якості освіти осіб із вада�

ми. Процеси оцінювання координуються і контролюються Націо�

нальною комісією оцінювання вищої освіти. Серед об'єктивних

труднощів у наданні дієвої допомоги особам із вадами є відсутність

точних як кількісних, так і якісних даних щодо ситуації з людьми

з певними вадами, що створює чимало проблем в соціальній

і освітній сфері. Всесвітня Організація Охорони Здоров'я (ВООЗ)

визначає, що близько 10% населення будь�якої країни у мирні часи

страждає від якогось типу вад, з яких 5% — це розумові вади, 2% —

фізичні вади, 1,5% — вади слуху, 0,5% — вади зору; 1% — різні вади.

Отже,  можна дійти висновку, що 16 млн жителів Бразилії мають

ті чи інші вади [18, 30].  

Соціоекономічна ситуація бразильського населення, відповідно

до даних Центру Соціальної Політики, вкрай несприятлива для осіб
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із вадами. Закон про квоти, що діє з 1999 р., перетворився

на головний інструмент здобуття робочого місця на ринку праці для

таких осіб. Закон ініціює створення 518 012 нових робочих місць для

людей із вадами, практично збільшуючи вдвічі кількість працевла�

штованих людей із вадами порівняно з поточною ситуацією. Закон

визначає права на соціальне забезпечення, освіту, гарантує надання

пенсії за інвалідністю, визнання професійної здатності та реабіліта�

ції. Підприємства, де працюють понад 100 службовців, згідно з цим

законом зобов'язані підписувати угоди про зайнятість з особами

з фізичними вадами  Ley de quote — 1999 [1999].

Відтак  можна стверджувати, що в Бразилії, як і в інших країнах

Латинської Америки, обмеження доступу та перебування в системі

вищої освіти людей із вадами пов'язані з соціально�економічними

умовами, з особливостями громадських і приватних установ, а та�

кож роллю причетних до цієї проблематики міністерств, їх актив�

ності в розвитку та фінансуванні тих проектів, які гарантують

доступність [19, 13].  

Таким чином, у новому русі за права людей із вадами — як

у країнах Латинської Америки, так і в інших країнах світу — кожен

має свою немаловажну роль у матеріалізації прав людини, універ�

сальних для всіх людей, включаючи недієздатних. Можна  бути полі�

тиками, захисниками прав людей із вадами, фахівцями з прав люди�

ни, працівниками соціальної сфери, академіками, членами сімей чи

просто зацікавленими особами, але кожен може і зобов'язаний дати

«відповідь» — по�своєму і з рівня свого бачення — яка форма є кра�

щою для внеску в майбутнє втілення Конвенції про недієздатність, її

ефективного втілення у життя. У всьому світі 500 млн людей із вада�

ми чекають і сподіваються на небайдужість до них своїх співгро�

мадян, які живуть повноцінним життям і з вірою у майбутнє. 
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MENTALLY DISABLED YOUNG ADULTS:
ATTITUDES TO THEIR WORK ABILITIES 

Social environment is one of the most important factors for the societal
acceptance and education of mentally disabled adults. The concept of social
environment is rather multi�meaningful and in the aspect of work ability it is
described as the interaction of institution, family of the disabled and commu�
nity. Work abilities and possibilities of mentally disabled adults in the situa�
tion of market economics is still quite problematic link in the industrial and
educational reality. 689 participants took part in research, aim of which was
to set particularities of social attitudes on the work abilities of mentally dis�
abled. To reveal the aim of the research the questionnaire was prepared and
occasionally selected adults from 20 to 80 took part in this activity. We found
out that in general societal attitude to the work possibilities of mentally dis�
abled is rather positive, in opposite to the possibility for high � level work.
People who participated in the research agree, that mentally disabled can be
useful for society Women are more confident in this position and it might have
several reasons: probably, they has more contacts with mentally disabled
during their life, and having more experience they could better assess work
possibilities of disabled. Other reason that a woman has more experience in
everyday routine work, that doesn't need high skills, that's why they can find
ordinary works that are suitable for mentally disabled. We can do premise,
that society is welcoming attempts of mentally disabled to participate in the
labor marked relationships, and in this situation became important type of
the work, but not considerations about possibility to work. So, labor marked
must be more flexible for the job needs of mentally disabled, because society
is open to meet them. 

Participant of mentally disabled in the labor market is important inte�

gration activity and at the same time it is useful form of social rehabilita�

tion. Work activity of mentally disabled we can assess as increasing

processes of self�confidence, as well. Successful integration to the labor

market and maintenance of job skills of mentally disabled in many cases

depends on the societal attitudes, type of the offered work, and individual

characteristics of mentally disabled person. These factors are significant
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determinants of person's efficiency. The job skills of mentally disabled is

stable; before disability they might have high level of work skills but it

doesn't mean that they can use them in the situation of mental disease.

Work skills are going to get poor and it creates a lot of problems for

employers, colleagues, depends and for mentally disabled person, as well.

For the forming of positive attitudes of society to mentally disable and for

successful integration to labor market there are important three factors:

Level of disability, Social environment, and Type of work activity. This

complex of mentioned factors must be developed in the socio�education�

al activity, in which experience and professional competences of social

pedagogue is significant. 

Relationship is a dimension that might stimulate openness of mental�

ly disabled and creating of "friendly environment". Communication skills

are a problematic sphere of interaction behavior for mentally disabled

people. We can say that job is always connected in close relationships with

other people and that's why particularities of interaction determinate

societal attitudes on mentally disabled. 

Efficiency is a individual's capacity to work productively for a certain

time.  Operating abilities of mentally ill persons has some specific features

that are not common for people having other kinds of disabilities. Work

abilities of mentally ill are not stable, first of all. In the period of flare�up

work capabilities could became lower or even be lost, and in periods of

remission persons work capability may correspond to general require�

ments for work quality. That's why psychological attitudes of employers

and other members of society on such uneven characteristics of operating

capabilities of mentally ill persons influence negative social attitudes, as

well. These attitudes directly connected with the problems and successful

processes of professional rehabilitation and integration.  

Work is multiplex activity in which even minimal abilities of analysis,

synthesis, sense of responsibility, sequential activity, skills of planning and

intercourse are needed.   

Workload and particular conditions of work environment forms some

specific societal attitudes, also. Because of some other type of attention,

reaction, endurance, weariness, tend to conflicts with environment, the

quality of work may suffer. These specific characteristics indicate that

some other kind of ergonomic requirements (workplace and whole envi�

ronment) must be shape. 

Communication is this particular dimension that can influence indi�

viduals or societal openness for the creating of "friendly environment".
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But communication particularities of mentally ill persons is the most

problematic sphere of there everyday participant. As a rule, work is always

conjunct with collaboration processes that are why behavioral character�

istics shaped by communication abilities forms negative attitudes through

mentally disable worker. 

One of the most realistic ways to integrate mentally disabled persons

to the work relationships is to create "friendly environment". Problems

are not discussed enough of "friendly environment" concerning mentally

ill persons in the context of professional integration (Salzberg,

Lignugaris�Kraft, McCuller (cit. Hallagan, Kauffman); 1991,

Baranauskiene, 2002). Social environment is one of the most important

factors for the societal acceptance and education of mentally disabled

adults. The concept of social environment is rather multi�meaningful and

in the aspect of work ability it is described as the interaction of institution,

family of the disabled and community. Work abilities and possibilities of

mentally disabled adults in the situation of market economics is still quite

problematic link in the industrial and educational reality.

So, it's obvious the situation of mentally ill person as a member of

whole ergo system is rather problematic, that's why activities towards

forming positive psychological attitudes in whole levels of society are

important. Vocational competence of mentally ill, as a present reality of

labor market, anyway, sometimes we don't know the expectations of men�

tally ill persons. We say that mentally ill persons can live partly independ�

ently, go to vocational training and work. Environmental aspects are

important for both: of mentally ill persons and of employers; environment

motivates for collaboration or not.   In this research concept of environ�

ment we understand as multiplex phenomenon, including exterior factors

(type of work, relationships with co�workers, length of work activities)

and interior aspects of nearest environment (family members of mentally

ill persons, their level of education, status of employment, ext.), as, well.

Generally, environment we describe as institutional and community

interaction in order to get environment more friendlily for mentally ill

persons. In present conditions of economic market, professional rehabil�

itation of mentally ill persons is still question, which requires a lot of dif�

ferent specialists' attempts. That's why we would like to look more care�

fully in present situation of mentally ill persons concerning their possibil�

ities to optimize their life quality.    

Object of the research: Societal attitudes on the mentally ill person as

a participant of labor market.
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Aim of the research: to reveal societal attitudes to the capabilities of

mentally ill persons to participate in the work relationships. 

Extent of research: 698 citizens of Siauliai city from 20 to 68 years of age. 

Method of the research: questionnaire prepared by specialist's team of

Siauliai mental Hospital. Research data was computed using methods of

descriptive statistics. 

The hypothesis of independent variables was checked by non�para�

metric man�Whitney test. Datum hypothesis rejected at the level of sig�

nificance of p<0,05. Linear statistical link between attributes assessed

using method of correlation (correlation rank of Pearson).  

Analysis of research data
People who took part in this research by coincidence were selected in

Siauliai city. It was pilot research done in various public places of the city.

Representative number of participants guarantied sure results that reflect

societal attitudes on vocational capabilities of mentally ill persons.

Table 1

Characteristic of participants

The main part of participants was people from 21 to 40 years of age.

Coincidence floor of the research reflects common tendencies of societal

demographic characteristics: number of man is less than number of

woman in all age groups and most socially active and visible part of soci�

ety is people between 21 and 60 years of age. This group of people forms

a main presumptive part of co�workers and employers, as well. Age peri�

od's distribution of the research participants based on the common fea�

tures of certain group socio�psychological and personality development

that is not strictly defined in time (Psichologijos ?odynas, 1993).
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Gender

Age

Up to 20
years of age

21240 years
of age 

41260 years
of age 

Over 60 years
of age 

Total

Man 36 (5,15%) 83 (11,89%) 64 (9,16%) 6 (0,85%) 189 (27,07%)

Woman 47 (6,73%) 250 (35,81%) 168 (24,06%) 44 (6,30%) 509 (72,92%)

Total 83 (11,89%) 333 (47,70%) 232 (33,23%) 50 (7,16%) 698 (100%)
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* � level of significant p= 0,03

Figure 1. Direct interaction experience of research quota

with mentally ill persons (N=698)

We think that it's important in forming of the whole attitudes to mentally dis�

abled fact of direct experience in interaction processes. It is unexpected that peo�

ple over 60 years of age (p=0,03) has no experience with mentally ill persons. It

may happen so because of their health status or living conditions: may be they

need care themselves. The most part of people who had direct contacts with

mentally ill persons were at the age from 21 to 40. So, talking about integration

activities of mentally ill persons into the labor market opinion of older people

can't be taking into account. This result seems to be discussed because the life

experience and social activities according gender let us do some premises: � first:

older people are not active participants of present changes in social paradigms,

second: attitudes and values in this age are quite resistant for changes. 

Results according gender shows that woman has much more often

contacts then man, and this tendency reflects gender psychological par�

ticularities and life traditions: to take care about sick and old. One detail

might be interesting in point of view of research data significant. There

were no significant differences (as we think to find) in man's and woman's

contacts with mentally ill persons. 

Societal confidence in capability of mental patients to lead important

jobs can be assessed as one of the indicators of societal tolerance and

sophistication. We set up (fig.2) that most of the research participants

don't agree to share responsible woks with mentally ill persons.

Results reveal that society is against participation of mentally ill per�

sons in the responsible work activities. Woman (p=0,02) disagree with

proposition that mentally ill persons in the period of remission could par�

ticipate in high�work position and  they  were much more strictly in their

opinion than man were.
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* � level of significant p= 0,02

Figure 2. Societal attitude on high�job responsibility level

of mentally ill persons (N=698)

Results reveal that society is against participation of mentally ill per�

sons in the responsible work activities. Woman (p=0,02) disagree with

proposition that mentally ill persons in the period of remission could par�

ticipate in high�work position and  they  were much more strictly in their

opinion than man were.

We found out that in general societal attitude to the work possibilities

of mentally disabled is rather positive, in opposite to the possibility for

high � level work (fig.2). People who participated in the research agree

that mentally ill persons can be useful for society. Women are more con�

fident (p=0,04) in this position and it might have several reasons: proba�

bly, they has more contacts with mentally disabled during their life, and

having more experience they could better assess work possibilities of dis�

abled. Other reason that a woman has more experience in everyday rou�

tine work, that doesn't need high skills, that's why they can find ordinary

works that are suitable for mentally disabled. We can do premise, that

society is welcoming attempts of mentally disabled to participate in the

labor marked relationships, and in this situation became important type

of the work, but not considerations about possibility to work. So, labor

marked must be more flexible for the job needs have mentally disabled,

because society is open to meet them. 

Other indicator that let us draw conclusions about positive societal

attitudes to the work activity of mentally disabled is fact that people agree

with openness concerning diagnosis of the person (fig.3). Discussing

results we can say that there were no significant differences between men

and woman, anyway we find out some tendencies in this attitude. Women

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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are going to be more open and they agree that diagnosis must not be hid�

den from the employer. Talking about results among man we set up that

they are not sure in themselves in such situation. 

Figure 3. Attitudes on the need to hide diagnosis in getting

to the work relationship (N=698)

Research data show some tendencies among different age groups con�

cerning need to hide diagnosis in getting to the labor market. Most of

people who participate in the research think that there is no need to hide

mental illness, or doubt. And people who are over 60 years of age prefer

to hide person's mental health situation. This fact proves once more, that

older part of our society is resistant in their values and attitudes toward

mental ill persons. 

They think, that before starting the job, mentally disabled must inform

employer about their health condition and that this fact is not a reason to

get job. This is very important; knowing that attitude of environment is

one of the individuals risk elements to experience psychological neglect in

the group. 

We set up strong Pearson correlation (0,08; level of significance

p=0,001) of social attitudes on capability of mentally ill persons to be use�

ful by their job activities and societal openness accepting situation of

mental illness. It means that social attitudes to the phenomenon of men�

tal illness are changing and that's why we can talk about real processes of

understanding of integration processes of mentally disables persons.  

There was found out that society welcomes even very sensitive view�

points that directly connected with the fact of mental disability. Those
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who took part in the research agree, that it is better to inform employer

about disability before starting the work. It's obvious that sometimes soci�

ety is much more open�minded then disabled person and problems of

interaction is likely to be inner problem of personal perception. In all

investigated groups according age both men and women indicated that

mental disability must not be hidden. This result we assess as positive

changes in the whole perception of the phenomenon of mental health.

Conclusions
1. Social environment is one of the most important factors for the

societal acceptance and education of mentally disabled adults. The con�

cept of social environment is rather multi�meaningful and in the aspect of

work ability it is described as the interaction of institution, family of the

disabled and community. Successful integration to the labor market and

maintenance of job skills of mentally disabled in many cases depends on

the societal attitudes, type of the offered work, and individual character�

istics of mentally disabled person.

2. The most part of people who had direct contacts with mentally ill

persons were at the age from 21 to 40. So, talking about integration activ�

ities of mentally ill persons into the labor market opinion of older people

can't be taking into account.

3. Woman (p=0,02) disagree with proposition that mentally ill persons

in the period of remission could participate in high�work position and

they  were much more strictly in their opinion than man were.

4. People who participated in the research agree that mentally ill per�

sons can be useful for society. Women are more confident (p=0,04) in this

position and it might have several reasons: probably, they has more con�

tacts with mentally disabled during their life, and having more experience

they could better assess work possibilities of disabled.

5. Women are going to be more open and they agree that diagnosis

must not be hidden from the employer. Talking about results among man

we set up that they are not sure in themselves in such situation.

6. We set up strong Pearson correlation (0,08; level of significance

p=0,001) of social attitudes on capability of mentally ill persons to be

useful by their job activities and societal openness accepting situation

of mental illness. It means that social attitudes to the phenomenon of

mental illness are changing and that's why we can talk about real

processes of understanding of integration processes of mentally dis�

ables persons.  

з особливими потребами: Розділ І
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УДК 371.13:376.3                                                  Т. Є. Єжова,
кандидат педагогічних наук

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ДЕФЕКТОЛОГІЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ

ПРОФЕСІЙНО/ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

В статье обоснована актуальность дефектологической подготовки
будущих преподавателей профессионально�технических учебных заве�
дений; рассмотрены цель, задачи и содержание курса «Основы коррек�
ционной педагогики» в инженерно�педагогическом ВУЗе; сформулирова�
ны требования к знаниям и умениям педагогов, необходимым для работы
с учащимися с нарушениями психического и физического развития.

In this paper, actuality of defectological preparation necessary to future
teachers of vocational schools has been grounded; considered are the pur�
pose, tasks and content of the course «Fundamentals of correctional peda�
gogics» in engineering�pedagogical higher schools. Formulated are the
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requirements to knowledge and abilities of educators, which are needed to
work with pupils possessing aberrations in mental and physical growth.

За опублікованими даними, кількість інвалідів в Україні має стій�

ку тенденцію до зростання. Так, у Комплексній програмі профілак�

тики інва�лідності серед дітей та населення працездатного віку на

період 2000�2005 рр. (затверджена наказом Міністерства охорони

здоров'я України від 23.05.2000 № 117) вказується на зростання дитя�

чої інвалідності, яке чітко простежується навіть на тлі зниження по�

казника народжуваності. Серед головних причин інвалідності дітей

називають органічні ураження центральної нервової системи,

хвороби сенсорних органів, психічні розлади та вроджені вади роз�

витку. У Національній програмі професійної реабілітації та зайня�

тості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001�2005 рр.

(затверджена Указом Президента України № 519/2001 від 13.07.01 р.)

зазначається, що за період 1994�2001 рр. кількість інвалідів в Україні

зросла з 4 до 5%. Оскільки найближчим часом змінити таку ситуацію

неможливо, її потрібно розглядати як постійно діючий фактор, що

потребує вирішення відповідних соціальних завдань. 

Політика України щодо інвалідів, відображена у законах України

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

освіту», «Про професійно�технічну освіту», «Про вищу освіту»,

«Про реабілітацію інвалідів в Україні» та в інших нормативно�пра�

вових документах, свідчить про турботу держави про забезпечення

інвалідам рівних з іншими громадянами можливостей для участі

в усіх сферах суспільного життя, зокрема у здобутті загальної і про�

фесійної освіти та працевлаштуванні за набутою спеціальністю. 

Для розв'язання проблем соціальної адаптації, професійної орі�

єнтації, активного залучення осіб з обмеженими можливостями

життєдіяльності до суспільного життя державою проведено низку

заходів з розширення сфери освітніх послуг для цієї категорії гро�

мадян. Так, із 1999 р. йде робота зі створення мережі центрів ран�

нього втручання і соціальної реабілітації дітей�інвалідів і центрів

професійної, медичної та соціальної реабілітації дорослих. Засну�

вання таких центрів в усіх містах з кількістю населення понад

50 тис. чол., а також наукове і навчально�методичне забезпечення

таких центрів було визнано одним з основних заходів Національної

програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими

фізичними можливостями (розд. V, п. 1,2). Центр реабілітації

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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молоді, яка потребує корекції фізичного та розумового розвитку,

може бути створений і на базі професійно�технічного навчального

закладу (СТНЗ). Досвід такої діяльності вже мають чотири ПТНЗ

Дніпропетровської області; аналогічна робота ведеться і в інших

регіонах [5, с. 83]. У сфері управління Міністерства праці та соці�

альної політики України функціонує шість спеціалізованих нав�

чально�виховних закладів інтернатного типу, призначених для про�

фесійної реабілітації молодих інвалідів віком від 15 років.

Це Кам'янець�Подільський планово�економічний технікум, Хар�

ківський обліково�економічний технікум та Чернігівський юри�

дичний коледж, а також Житомирське, Луганське і Самбірське

професійно�технічні училища.

За опублікованими даними, щороку до ПТНЗ загального типу

і ВНЗ вступає близько 5 тис. юнаків і дівчат з порушеннями пси�

хофізичного розвитку [1, с. 70�76; 5, с. 9, 74, 105]. Вони вчаться як

у спеціальних групах, створених з урахуванням захворювання, так

і індивідуально (в загальному потоці). Окремі професійно�технічні

заклади організовують навчальні групи при спеціалізованих шко�

лах�інтернатах.

У наукових працях з проблем професійної освіти інвалідів

(В. Засенко, К. Кольченко, Т. Комар, С. Литовченко, П. Таланчук,

М. Чайковський та ін.) показано, що однією з умов готовності нав�

чального закладу до надання освітніх послуг особам з особливими ос�

вітніми потребами є відповідна підготовка педагогічних працівників.

В Україні кадри для ПТО готують Українська інженерно�педа�

гогічна академія (м. Харків), Сімферопольський інженерно�педа�

гогічний університет, інженерно�педагогічні факультети технічних,

педагогічних і аграрних університетів, інженерно�педагогічні тех�

нікуми (Донецький, Київський, Коломийський, Конотопський,

Рубіжанський) та Київський професійно�педагогічний коледж

ім. А. Макаренка. Питання змісту інженерно�педагогічної освіти

розглядаються у працях О. Коваленко, 

Н. Ничкало, Л. Пуховської, С. Сисоєвої, В. Радкевич та ін. Зо�

крема відмічається, що в сучасних умовах до викладача професій�

но�технічного навчального закладу висуваються підвищені вимоги

щодо особистісних і професійних якостей — це має бути високо�

моральна людина, котра має повну вищу освіту відповідного

профілю, ґрунтовні знання з педагогіки та психології, високий

рівень робітничої кваліфікації. Інженерно�педагогічна підготовка
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має бути зорієнтована на професійну мобільність майбутнього

фахівця, яка поєднує в собі високий професіоналізм та внутрішню

потребу в постійному самовдосконаленні. Додамо, що підготовка

інженерів�педагогів має не лише відповідати сучасним запитам

суспільства і вимогам виробництва до підготовки кваліфікованих

конкурентоспроможних кадрів, а й ураховувати напрями соціаль�

ної політики держави. Як вже зазначалося, професійно�технічна

освіта є важливою ланкою у професійній реабілітації та соціалізації

молоді з обмеженими психофізичними можливостями. Саме про�

фесійна освіта надає інваліду можливість утвердитись у житті, вона

сприяє підвищенню його самооцінки та соціального статусу. Тому

підготовка педагогічних працівників для ПТНЗ є важливим соці�

альним завданням, яке потребує орієнтацію на роботу з усіма кате�

горіями учнів, зокрема, з учнями, що мають порушення психофі�

зичного розвитку і, як наслідок, особливі освітні потреби. Для того

щоб викладач ПТНЗ міг зберегти всі досягнення своїх поперед�

ників — учителів спеціальних шкіл і продовжити нелегку й копітку

роботу з розвитку та соціалізації своїх вихованців, він повинен

знати особливості учнів з порушеннями психофізичного розвитку,

вміти адаптувати загальноосвітні методики до потреб таких учнів,

а також володіти спеціальними методами та прийомами корекцій�

но�педагогічної діяльності.

Особливості організації навчання інвалідів у професійно�

технічних і вищих навчальних закладах чимраз більше привертають

увагу українських і російських науковців (І. Абрамов, В. Бутенко,

О. Єреміна, К. Кольченко, Т. Комар, С. Лебедєва, С. Литовченко,

О. Мартинова, Г. Нікуліна, О. Охрименко, Л. Романіна, П. Талан�

чук та ін.). Але результати і висновки проведених досліджень

здебільшого залишаються невідомими широкому загалу педагогіч�

них працівників через відсутність механізму поширення такої ін�

формації, оскільки завдання озброєння майбутнього викладача де�

фектологічними знаннями в педагогіці професійно�технічної і ви�

щої школи ніколи не ставилося. Таким чином, виникає протиріччя

між наявністю в працездатних інвалідів права на професійну освіту

на рівні, що відповідає їхнім можливостям, яке гарантовано Зако�

ном України «Про професійно�технічну освіту» (ст. 42), і неготов�

ністю навчальних закладів до надання інвалідам якісних освітніх

послуг. Першим кроком у розв'язанні цієї проблеми можна вважати

наказ Міністра освіти і науки України, згідно з яким до навчальних

з особливими потребами: Розділ І
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планів підготовки фахівців за напрямом «Педагогічна освіта»

з 01.09.06 р. передбачено введення дисципліни «Основи корекцій�

ної педагогіки» [2]. Наступним кроком має бути визначення й нау�

кове обґрунтування змісту цієї дисципліни та її місця у системі пси�

холого�педагогічної підготовки майбутніх педагогів.

У працях В. Бондаря, І. Єременка, Н. Засенко, С. Миронової,

В. Синьова, М. Ярмаченка та ін. розглядаються різні аспекти про�

фесійно�педагогічної підготовки студентів дефектологічних фа�

культетів до роботи в спеціальних школах та дошкільних закладах

для дітей із порушеннями психофізичного розвитку. В різні роки

зміст дефектологічної підготовки студентів�недефектологів та її ме�

тодичне забезпечення розроблялися українськими та російськими

науковцями В. Синьовим і Г. Коберником (1994), Н. Назаровою

(2000) [3; 4] та ін. Підкреслюючи важливість дефектологічних знань

для педагогічних працівників дошкільних і шкільних навчальних

закладів, автори залишили поза розглядом питання дефектологіч�

ної підготовки викладачів інших ланок системи освіти. Отже, роз�

роблення змісту дефектологічної підготовки майбутніх викладачів

професійно�технічних і вищих навчальних закладів залишилася

поза увагою дослідників. 

Мета статті — висвітлити й обґрунтувати розроблену нами про�

граму дисципліни «Основи корекційної педагогіки», яка має

на меті забезпечення готовності майбутніх викладачів професійно�

технічних навчальних закладів до роботи з учнями, котрі мають

порушення психофізичного розвитку. 

При визначенні вимог до знань і вмінь, що мають бути сформо�

вані в майбутніх інженерів�педагогів в результаті вивчення «Основ

корекційної педагогіки», ми спиралися на загальну освітньо�

кваліфікаційну характеристику бакалавра педагогічного профілю,

а також враховували вимоги до рівня знань і умінь корекційного

педагога, сформульовані вітчизняними науковцями (Н. Засенко,

С. Миронова, В. Синьов, М. Ярмаченко та ін.).

Ми вважаємо, що інженер�педагог на основі знань основ теорії

та історії корекційної педагогіки, а також державних стандартів

освіти мусиить уміти визначати цілі, завдання і зміст корекційно�

виховної роботи в професійно�технічних навчальних закладах за�

гального і спеціалізованого типів, здійснювати планування нав�

чально�виховного процесу з урахуванням вимог цілісного впливу

на формування особистості дитини, яка має порушення психофі�
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зичного розвитку. На основі знань особливостей розвитку, вихо�

вання та навчання дітей з психофізичними порушеннями, їхніх по�

тенційних можливостей у досягненні певного рівня життєвої ком�

петенції, сутності корекційно�освітніх технологій інженер�педагог

повинен уміти здійснювати корекційно�педагогічну роботу під час

навчально�виховної діяльності. На основі знань нормативно�пра�

вових документів з питань охорони здоров'я, освіти, професійно�

трудової і соціальної реабілітації осіб з обмеженими психофізични�

ми можливостями, а також знань про фактори, що зумовлюють

ефективність корекційного впливу на учнів із порушенням психо�

фізичного розвитку, інженер�педагог повинен вміти здійснювати

управління корекційно�педагогічним процесом у ПТНЗ.

Для досягнення поставленої мети при розробленні змісту курсу

і доборі теоретичного матеріалу ми дотримувалися певних дидак�

тичних принципів, що схарактеризовані нижче.

Принцип науковості, що реалізується відображенням у змісті

курсу провідних ідей корекційної педагогіки, основних напрямків

і результатів сучасних досліджень у цій галузі.

Принцип системності, що реалізується в послідовному та логіч�

ному висвітленні теорії та історії корекційної педагогіки, а також

правових засад загальної і професійної освіти осіб з порушеннями

психофізичного розвитку.

Принцип професійної спрямованості, що реалізується розкриттям у

змісті курсу особливостей розвитку і потенційних можливостей осіб

з порушеннями психофізичного розвитку підліткового та юнацького

віку, які й становлять контингент професійно�технічних навчальних

закладів.

Принцип наступності, який передбачає опору на знання, одер�

жані студентами під час вивчення курсів «Вікова та педагогічна

психологія», «Методологічні засади професійної освіти», «Теорія

та методика виховної роботи», що передують курсу «Основи корек�

ційної педагогіки».

Принцип всебічного розвитку особистості, який передбачає роз�

виток в студентів таких важливих професійних рис педагога, як добро�

зичливість, тактовність і коректність, терпимість і стриманість, відпо�

відальність за результати своєї діяльності, терпіння, здатність до емпа�

тії, повага і любов до вихованців, професійна чесність і порядність.

Розроблений курс охоплює шість тем, в яких висвітлено основні

положення та ідеї корекційної педагогіки, правові засади загальної

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення



122

і професійної освіти осіб з обмеженими можливостями життєдіяль�

ності; розглянуто способи педагогічної підтримки учнів з психофі�

зичними порушеннями в умовах ПТНЗ загального і спеціалізова�

ного типів, причини і шляхи корекції девіантної поведінки учнів.

У першій темі «Корекційна педагогіка як наука» ми ознайомлю�

ємо студентів з предметом і завданнями цієї галузі педагогічного

знання, з її поняттєво�термінологічним апаратом, висвітлюємо

зв'язок корекційної педагогіки з іншими науками. 

У наступній темі «Історія становлення та розвитку системи осві�

ти осіб з порушеннями фізичного та психічного розвитку» ми роз�

глядаємо основні етапи розвитку теорії виховання та навчання осіб

з обмеженими психофізичними можливостями в зарубіжних краї�

нах, знайомимо студентів із сучасною вітчизняною системою спе�

ціальної освіти та різними формами професійної підготовки осіб

з особливими освітніми потребами. 

У темі «Стратегія державної політики України у сфері соціаліза�

ції та інтеграції у суспільство осіб з обмеженими можливостями

життєдіяльності» розглядається правова основа професійної реабі�

літації означеної категорії громадян. 

У темі «Практична робота викладача професійно�технічного

навчального закладу з різними категоріями учнів, які мають пору�

шення психофізичного розвитку та/або порушення поведінки»

розглядаються проблеми інтеграції і диференціації в умовах нав�

чального закладу загального типу, загальні організаційно�педаго�

гічні і дидактичні особливості корекційно�виховної роботи, а та�

кож особливості розвитку дітей з порушеннями слуху, зору, опорно�

рухового апарату, інтелекту, з важкими розладами мовлення та осо�

бливості педагогічної допомоги кожній із цих категорій учнів.

Окремо розглядаються шляхи корекції девіантної поведінки учнів. 

Зважаючи на те, що юнаки і дівчата з обмеженими можливос�

тями життєдіяльності здобувають професійну освіту не лише у про�

фесійно�технічних навчальних закладах загального типу, а й у спе�

ціальних професійно�технічних училищах�інтернатах Міністерства

праці і соціальної політики та в центрах соціальної і професійної

реабілітації, у темі «Особливості педагогічної діяльності в спеціа�

лізованому навчальному закладі» розглядається специфіка роботи

таких закладів. 

Оскільки успішність педагогічного впливу на дитину значною

мірою залежить від співпраці педагогів і батьків, до курсу введено
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тему «Практична робота викладача професійно�технічного нав�

чального закладу з родинами, що мають дітей з обмеженими фізич�

ними можливостями», в якій розглядаються особливості сімей, що

виховують дітей із порушеннями психофізичного розвитку, а також

зміст, форми і стилі роботи з батьками таких дітей.

Курс розрахований на один кредит, що в рівних частинах

розподілений між лекціями і самостійною роботою студентів.

Форма контролю — залік.

Усе викладене дає підставу для таких висновків:
— підготовка педагогічних працівників для ПТНЗ є важливим

соціальним

— завданням, яке потребує орієнтації на роботу з усіма категорі�

ями учнів і, зокрема, з учнями, котрі мають порушення психофі�

зичного розвитку;

— готовність майбутніх викладачів професійно�технічних нав�

чальних закладів до роботи з учнями, котрі мають порушення

психофізичного розвитку, має бути сформована в процесі вивчення

дисципліни «Основи корекційної педагогіки», при відборі змісту

якої враховано принципи науковості, системності, професійної

спрямованості, наступності, всебічного розвитку особистості;

— знання, вміння та навички, сформовані в студентів під час

вивчення «Основ корекційної педагогіки», сприятимуть підвищен�

ню їхньої загальнопедагогічної культури.

Між тим зауважимо, що зміст дефектологічної освіти майбутніх

педагогів, які працюватимуть з аудиторією юнацького чи дорослого

віку, є багатоаспектною та малодослідженою проблемою, актуаль�

ність і значущість якої зумовлюють необхідність здійснення

подальших розвідок.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«ПЕРЕКЛАД» У СУЧАСНИХ УМОВАХ

В статье рассматриваются вопросы подготовки переводчиков�
специалистов в высшей школе применительно к условиям  современно�
го рынка услуг на основе компетентностного  и междисциплинарного
подходов по формированию ключевых профессиональных компетенций.

The article deals with the main approaches to the building of skills
demanded in free market relationships in order to educate competitive trans�
lators and interpreters in higher education system. According to this article
cross�disciplinary methods are considered to solve the problems of training
professional competences. 

У сучасній вітчизняній педагогіці відомо досить багато різних

підходів, що лежать в основі підготовки фахівців. Серед них є як уже

відомі (традиційно�знанняцентристський, систематичний, дієвий,

комплексний, індивідуально орієнтований, особисто�дієвий), так

і нові, що ввійшли до наукового вжитку порівняно недавно (ситуа�

ційний, контекстовний, поліпарадигмальний, інформаційний, ерго�

номічний та ін.). До останнього належить і компетентнісний підхід. 

Ідея компетентнісного підходу в педагогіці зародилася на по�

чатку 80�х років минулого століття, коли в журналі «Перспективи.
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Питання освіти» була опублікована стаття В. де Ландшеєр «Кон�

цепция «минимальной компетентности»» [4]. Спочатку мова йшла

не про підхід, а про компетентність, професійну компетентність

і професійні компетенції особистості як мету і результат освіти. 

З моменту засвоєння поняття відбувалося поширення його об�

сягу і змісту. Насамперед, це реакція професійної освіти на  соці�

ально�економічні умови, що змінилися, на процеси, які з'явилися

разом із ринковою економікою. Ринок висуває для сучасного фа�

хівця цілу низку нових вимог, які недостатньо враховані або зовсім

не враховані у програмах підготовки фахівців.

За  даними Асоціації перекладачів України, з просуванням укра�

їнського ринку до цивілізованого рівня зростає попит на певні види

інтелектуальних послуг,  які так чи інакше впливають на успішність

підприємництва в контексті його глобалізації й інтернаціоналізації.

Важливе місце серед них займають послуги усного й письмового

перекладу.

За традицією, що  існує у практиці світового бізнесу, фірми наба�

гато охочіше співробітничають із фірмами, ніж з фізичними особа�

ми, хай навіть і висококваліфікованими фахівцями. Цей факт під�

штовхує багатьох перекладачів до співробітництва з перекладаць�

кими бюро, у якості штатних або позаштатних співробітників.

Є багато переваг такого співробітництва: законодавча і правова

захищеність, гарантовані замовники, кращі умови праці й технічна

забезпеченість, корпоративна підтримка колег, виживання в умовах

усе більш жорсткої конкуренції, тощо. Але головною проблемою

залишається  забезпечення якості перекладацьких послуг.

Світова тенденція до глобалізації у сфері перекладацького біз�

несу вже призвела до виникнення за кордоном великих міжнарод�

них перекладацьких агентств, які діють на транснаціональному

рівні. Менеджмент таких агентств, як правило, робить ставку на

професійну рекламу, оперує значними інвестиційними ресурсами

для забезпечення високого технічного й технологічного рівня, за�

лучає фахівців з електронної обробки даних, веб�дизайнерів, ком�

п'ютерних графіків, літературних редакторів, коректорів і т.д.

Характерними рисами розвитку перекладацького бізнесу в між�

народному масштабі є спеціалізація, інтернаціоналізація і комп'ю�

теризація.

Тому останнім часом  багато уваги приділяється інтенсифікації

навчального процесу із застосуванням інноваційних технологій
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навчання. За допомогою інноваційних технологій навчання на всіх

рівнях долаються труднощі традиційної системи навчання.

Робота в лінгафонному кабінеті дозволяє значно підвищити

ефективність навчання (особливо усного перекладу) студентів стар�

ших курсів, а також сприяє розвиткові перекладацької компетенції.

В. Н. Коміссаров виділяє наступні вміння і навички, необхідні

професійному усному перекладачеві [2]:

— Уміння переходити з однієї мови на іншу.

— Навички повноцінного аудіювання, тому що усний переклад

передбачає швидке й адекватне розуміння різного за темпом

усного мовлення та з різними особливостями вимови.

— Уміння запам'ятовувати значні відрізки змісту.

— Уміння відтворювати переклад у усній.

Перекладач повинен володіти технікою як іноземної так і рідної мов.

Практика роботи в лінгафонному класі показала, що лабораторні

роботи, які виконуються за допомогою мультимедійних засобів,  по�

ліпшують якість знань студентів, прищеплюють міцніші навички

й уміння необхідні майбутньому перекладачеві, сприяють інтенсифі�

кації навчання і викликають зацікавленість у навчальному процесі.

Збільшується швидкість реакції студентів на іноземну мову, вдо�

сконалюються навички аудіювання, вміння  переходити з однієї мови

на іншу, вміння відтворювати переклад у формі усного мовлення.

Саме комунікативна компетенція (знання культури мови ори�

гіналу і мови перекладу й інші екстралінгвістичні знання  і презен�

табельність (уміння перекладача професійно подати свій переклад)

визначає багато в чому майстерність усного перекладача [2]. 

З огляду на особливості письмового перекладу й умови роботи

письмового перекладача,  ключовими професійними компетенці�

ями у сфері професійної комунікації (маючи на увазі, насамперед,

підготовку письмових перекладачів) можна назвати:

— іншомовну комунікативну компетенцію;

— міжкультурну компетенцію;

— властиво перекладацьку компетенцію;

— комунікативну компетенцію в рідній мові.

Будь�яка фірма, якщо вона дбає про своє ім'я і репутацію, запро�

грамована з самого початку на якісний продукт або послугу. Цей факт,

безумовно, варто сприймати як досить позитивне явище у сфері пере�

кладу в нашій країні. Багато перекладацьких фірм беруть останнім

часом на озброєння практику редагування письмових перекладів.
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Поступово у професійному середовищі українських переклада�

чів формується поняття цехової солідарності, яка базується на

спільності професійних інтересів і завдань та обумовлюється необ�

хідністю захисту власних прав. Роль подібного професійного союзу

взяла на себе Асоціація перекладачів України — громадська

організація, зареєстрована МЮ України 1999 року.

В Україні поки ще існує думка, що знання іноземної мови дає

право займатися перекладом будь�кому, навіть не професіоналу.

При цьому для замовника частіше основним критерієм вибору

виконавця є ціна, а не компетентність і якість. Тут і виникає необ�

хідність дотримуватися загальних норм забезпечення якості послуг

у сфері перекладів. З цією метою Асоціація перекладачів України

впровадила стандарти «Кваліфікація і сертифікація перекладачів.

Загальні вимоги» (СТТУ АПУ 001�2000) і «Послуги з письмового

й усного перекладу. Загальні правила і вимоги до надання послуг»

(СТТУ АПУ 002�2000).

На тлі глобалізації світових економічних зв'язків, інтенсифікації

потоків товарів, послуг та інформації через державні кордони і крізь

мовні бар'єри, уніфікації національних законодавств і технічних

норм, важливим резервом для додаткових зусиль українських

лінгвістів залишається мовне опанування глобальної мережі

Інтернет. Відомо, що США є батьківщиною всесвітнього павутин�

ня, де (ще) на 80% домінує англійська мова. У той самий час, 40%

користувачів уже перебувають поза межами англомовної зони, в ін�

ших країнах. Не є винятком і Україна. Деякі бюро перекладів уже

почали пропонувати свої послуги з перекладу і мовної адаптації ін�

формації в Інтернет і або створення іншомовних версій веб�сайтів.

Нові вимоги не пов'язані міцно з тією або іншою дисципліною,

вони носять надпредметний характер, відрізняються універсальніс�

тю. Їх формування вимагає не стільки нового змісту (предметного),

скільки інших педагогічних технологій. Подібні вимоги одні автори

називають базовими навичками, інші — надпрофесійними,

базисними кваліфікаціями, треті — ключовими компетенціями [1].

Компетентнісний підхід має передумови і власне педагогічні як

у практиці, так і в теорії.

У ВНЗ України розроблені й успішно викладаються теоретичні

курси, розроблені  Корунець І. В., Карабаном В.І, Коптіловим В.В.,

Зорівчак Р.П., Мирамом Г. та ін. із загальних і приватних теорій

перекладу, проводяться семінарські заняття з цих дисциплін.

з особливими потребами: Розділ І
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Праці вітчизняних вчених зробили значний внесок у становлен�

ня перекладознавства. Лінгвоперекладацькі дослідження в галузі

макролінгвістики, особливо у вивченні мовних контактів і мовної

комунікації, показали важливість всебічного вивчення феномену

перекладу для інших розділів мовознавства. Сучасне перекладо�

знавство можна охарактеризувати як результат міждисциплінарних

досліджень, які використовують методи цілого ряду наук. У центрі

уваги лінгвістів виявився змістовний бік мовних одиниць і мовних

висловлювань, зв'язок мови з мисленням, реальною дійсністю,

із суспільством і його культурою, з іншими знаковими системами.

З'явилися нові лінгвістичні дисципліни і галузі дослідження, такі,

як когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, соціолінгвістика,

лінгвістика тексту, теорія мовних актів тощо.

У працях вітчизняних вчених розробляються як проблеми

загальної теорії перекладу, що розкривають істотні ознаки міжмов�

ної комунікації, її лінгвістичні, психологічні та когнітивні механіз�

ми, так і питання спеціалізованої теорії перекладу, що вивчає

особливості здійснення перекладацького процесу. Всебічно вивча�

ються проблеми еквівалентності перекладу, його стилістичні і пра�

гматичні аспекти, різні способи моделювання перекладацького

процесу, компоненти змістовної структури тексту, що виступають

як  домінантні елементи змісту, який  передається.

Вивчення праць вітчизняних і закордонних теоретиків перекла�

ду становить важливу частину підготовки майбутніх перекладачів,

що підвищує вимоги до якості перекладів і завдань масової підго�

товки професійних перекладачів.

Важливе місце в теоретичному перекладознавстві займають до�

слідження самого процесу перекладу, розумових операцій перекла�

дача, його стратегії й технічні прийоми.

Теоретичне осмислення перекладацької діяльності має безумов�

но практичне значення. Професійна компетенція перекладача

припускає знайомство з основними положеннями сучасного пере�

кладознавства й уміння використовувати їх під час вирішення

практичних завдань. 

Одна з дисциплін, яка нещодавно ввійшла до програми підго�

товки майбутніх перекладачів — теорія комунікації. Базові поло�

ження цієї дисципліни відповідають предметному змісту таких

наук, як логіка, соціологія, політологія, психологія, стилістика,

культура мови, культурологія. Методологічні принципи теорії
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комунікації відбивають досягнення психолінгвістики, лінгводидак�

тики, соціолінгвістики. 

В основі комунікативного підходу Ю. Найда бачить запозичення

в теорії комунікації основних понять,  таких як джерело, повідом�
лення, рецептор, зворотний зв'язок, процеси кодування й декодування.
Як ми вже відзначали, комунікативний підхід є одним з найваж�

ливіших принципів сучасної лінгвістики, отже, і невід'ємною

частиною лінгвістики перекладу [6].

Розглядати підготовку перекладачів як міжкультурних посеред�

ників необхідно у трьох аспектах: педагогічному, психологічному

і методичному.

Педагогічний аспект виражається у змісті матеріалів для вправ

і перекладу, у підборі тематики текстів, у вихованні якостей, необхід�

них професійному перекладачеві. У даній статті розглядається,

насамперед, виховання особистості перекладача як професіонала.

Для формування перекладацької особистості потрібні такі складові:

— особистість і діяльність викладача;

— активне міжособистісне і конвенційне спілкування;

— співробітництво з іншими, колективом у цілому;

— активна діяльність суб'єкта виховання, що співвідноситься

із загальним контекстом його провідної діяльності.

Безумовно, під час підготовки усних перекладачів викладачеві пере�

кладу належить особлива роль. За словами В.Н. Коміссарова, переклад

й усний переклад особливо — «це така навчальна дисципліна, де осо�

бистість викладача є вирішальним чинником для досягнення мети

навчання». На думку П. Ньюмарка, 65% успіху в підготовці майбутніх

перекладачів залежить від особистості викладача, 20 % — від структури

курсу і 15% — від навчального матеріалу» [7].Отже, викладач перекладу

повинен приділяти першочергову увагу своїй професійній компетен�

ції, постійно займатися самоосвітою і творчим пошуком.

Проблема активного міжособистісного спілкування в контексті

викладання перекладу полягає в тому, що той, кого навчають, не

одразу звикає до публічного спілкування, що виражається в певній

«скутості» під час здійснення усного перекладу.

Психологічний аспект містить у собі перелік особистісних якос�

тей того, кого навчають, проблеми свідомості, діалогу культур

і мовної картини світу, процесу формування і формулювання думки

як під час проектування процесу навчання і складання вправ, так

і безпосередньо у процесі навчання.
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В основі підготовки перекладачів повинне бути формування

у студентів «основы как языкового, так и когнитивного сознания

инокультурной языковой личности, то есть закладывать в нем

черты вторичной языковой личности » [5]. Усний переклад є одним

із найскладніших видів мовленнєвої діяльності, і вимагає індиві�

дуального підходу до кожного студента.

Методичний аспект стосується побудови курсу перекладу і роз�

робки комплексу вправ для набуття необхідних знань, навичок

і вмінь для здійснення міжкультурної взаємодії. 

Процес навчання проходить у два етапи. Перший складається із

двох щаблів: ознайомлення з матеріалом (знання) і застосування

конкретного матеріалу (навичок). У другому етапі відбувається

формування складних мовних умінь (уміння). Саме на такій моделі

ґрунтується запропонований трьохступеневий підхід до навчання

усного перекладу як складної вторинної мовленнєвої діяльності:

знання — навичка — уміння. 

Практичний курс необхідно побудувати таким чином, щоб

вправи, що містять відпрацьовання однієї навички, використову�

вався на початковому етапі, замінювалися більш складними різно�

плановими вправами на проміжному етапі і багатоцільовими впра�

вами на завершальному етапі (наприклад: аудіювання — переклад

на слух — усний послідовний переклад). Серед вправ найчастіше

зустрічаються: тренінг пам'яті, тренінг переходу з мови на мову,

тренування темпу, техніки мовлення, робота з лексикою, опануван�

ня техніки перекладу, розвиток навичок аудіювання.

За такими принципами та методичними прийомами побудовані

підручники Л.М. Черноватого. 

Якщо говорити про практику професійної освіти, то наявна роз�

біжність між якістю підготовки випускника і вимогами роботодав�

ця до фахівця в умовах ринку, яка значно загострилася, тому що

зникла система розподілу на роботу випускників професійних

навчальних закладів, з'явилися недержавні підприємства, керівни�

ки яких стали висувати жорсткі вимоги не тільки до рівня освіти,

але й до особистісних, ділових, моральних якостей фахівців, яких

беруть на роботу. 

Підкреслимо, що педагоги бачили, що отриманий студентами

систематизований набір знань і вмінь не відповідав змісту профе�

сійної діяльності за багатьма аспектами. Високі бали на іспитах не

гарантували, що підготовлено конкурентноспроможного фахівця. 
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Це говорить про наявність недоліків у підготовці фахівця, яка по�

лягає в тому, що, формуючи систему предметних знань і вмінь, нав�

чальні заклади приділяють явно недостатню увагу розвиткові бага�

тьох особистісних і соціальних компетенцій, що визначають (при

тому самому рівні освіти) конкурентоспроможність випускника. 

Концепцій і теорій у педагогіці, на яких базується необхідність

формування у студентів поряд із знаннями й уміннями таких вла�

стивостей, як самостійність, комунікативність, прагнення й готов�

ність до саморозвитку, сумлінність, відповідальність, творчі здіб�

ності й ін., — незначна кількість.

Тому важливим питанням залишається компетентнісний підхід.

Виникає питання, чи замінює він традиційний, академічний (зна�

нняцентристський) підхід до освіти й оцінювання його результатів.

Компетентнісний підхід не заперечує академічного, а поглиблює,

розширює і доповнює його. 

Компетентнісний підхід, орієнтований, насамперед, на нове ба�

чення цілей і оцінку результатів професійного освіти, висуває свої

вимоги і до інших компонентів освітнього процесу — до змісту,

педагогічних технологій, засобів контролю й оцінки. Головне тут — це

проектування і реалізація таких технологій навчання, які створювали

б ситуації залучення студентів до різних видів діяльності. В навчаль�

но�науковому спілкуванні синтез комунікативно�мовних умінь

особливо наочно простежується під час  підготовки і  під час участі

в обговоренні певних проблем (спілкування, вирішення проблем,

дискусії, диспути, виконання проектів, семінарські заняття, конфе�

ренції і т.д.). Звичайно на занятті заслуховуються і потім обговорю�

ються підготовлені студентами повідомлення, виступи, доповіді на

запропоновану тему. Процес підготовки й участі в семінарі або прак�

тичному занятті з будь�якої дисципліні являє собою реалізацію пред�

метно�комунікативної компетенції, сформованої (розвинутої)

з урахуванням усіх змістовних і виразних (формальних) компонентів. 

Як результат професійної підготовки фахівця виступає його

компетентність, що виражається в готовності діяти у професійних

ситуаціях.

Аналіз професійної діяльності перекладача і вимог, які висува�

ються до його знань, умінь, навичок і професійно важливих осо�

бистісних якостей дозволив визначити структуру іншомовної про�

фесійно орієнтованої комунікативної компетентності перекладача

у сфері професійної комунікації.

з особливими потребами: Розділ І
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Її складовими є:

1) іншомовна комунікативна компетенція;

2) міжкультурна компетенція;

3) власне перекладацька компетенція;

4) комунікативна компетенція в рідній мові;

5) соціально�психологічна компетенція;

6) загальнокультурна компетенція;

7) предметна компетенція у сфері основної спеціальності;

8) самоосвітня компетенція.

Професійна лінгвістична підготовка робить свій внесок у по�

глиблення загальнокультурної компетенції, є гуманітарною за сво�

їм змістом і сприяє вдосконаленню самоосвітньої компетенції,

припускаючи розвиток навичок і вмінь самоосвіти. 

Формування самоосвітньої компетенції тих, хто вивчає іноземну

мову, є складним процесом переростання самостійної роботи

студента в самоосвіту, сутність якого полягає в тому, що особистість

є суб'єктом діяльності після  досягнення внутрішньо засвоєних нею

цілей, які і становлять мотиваційну основу будь�якої самостійної

навчальної діяльності. Саме цим  відрізняється самоосвіта від само�

стійної роботи, де викладач ставить перед студентами цілі, пов'яза�

ні з необхідністю засвоєння навчального матеріалу.

Можливість ефективного розвитку комунікативної, зокрема  ко�

мунікативно�мовної компетенції, прямо залежить від забезпече�

ності навчального процесу необхідними підручниками і навчаль�

ними посібниками, методичними розробками, мультимедійними

програмами, що враховують особливості підготовки фахівців у кон�

кретному регіоні або навчальному закладі. 

Особливо гостро перед викладачами  постає питання розвитку

мовної компетенції студентів. Зупинимося докладніше на прикла�

дах практичної реалізації міждисциплінарного підходу до навчання

усної мовленнєвої і письмової мовленнєвої комунікації в ситуаціях

навчально�професійного спілкування. 

Опановуючи основні функції мови — комунікативну, апелятив�

ну й експресивну, студенти здобувають навички й уміння впливу на

аудиторію, створення усних і письмових текстів, що містять необ�

хідну інформацію, яка відповідає настановам навчальної, профе�

сійно�ділової, соціокультурної, політичної комунікації. 

Ситуації, у яких здійснюється вербальна комунікація, організу�

ються (моделюються) залежно від сфери спілкування. Вони явля�
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ють собою сукупність обставин, які створюють ту або іншу ситуа�

цію, що відбивається у висловлюванні. Спілкування в конкретній,

типовій або винятковій ситуації характеризується предметним

змістом і мовною формою. Моделюючи ту або іншу ситуацію на

заняттях з різних дисциплін, викладачі, як правило, реалізують

індивідуальні стилі мови, прийоми подачі матеріалу, визначення

понять. Це ускладнює розумову діяльність студентів щодо предмет�

но�змістових одиниць, які становлять зміст різних дисциплін. 

Щоб активізувати навчання мовної взаємодії в ситуаціях, які

моделюються  на заняттях, потрібно систематизувати мовні засоби

і способи  вираження, характерні для кожної типової ситуації. 

Комунікативні акти завжди обумовлені набором параметрів,

необхідних для їхнього здійснення: сферою спілкування; ситуацією

спілкування; видом, типом комунікативного контакту; рольовими

установками; характеристиками учасників спілкування; способами

вираження (висловлення) предметного змісту. Професіоналізм

комунікантів у кожній сфері пов'язана  зі знанням її предметної

бази, використанням стилю мовної діяльності (розмовно�побуто�

вого, наукового, публіцистичного, ділового і т.д.), термінологічного

тезауруса та ін. Всі ці ознаки характерні для кожної комунікативної

ситуації, що створюється в навчально�науковій сфері [3]. 

На перших заняттях з культури мови, ділового спілкування, тео�

рії комунікації з'ясовується відсутність елементарних комунікатив�

но�мовних знань і вмінь студентів на заняттях із  застосуванням

модельованих ситуацій взаємодії. 

Можливість міждисциплінарного підходу сприяє реалізації

компетентнісного підходу в професійній освіті та формуванню

компетентного фахівця. Компетентнісний підхід в сучасній педа�

гогіці професійної освіти потрібно розглядати як обумовлений

ринковими відносинами, а цілі освіти як спрямовані на застосуван�

ня набутих компетенцій у професійній діяльності.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ — ДИЗАЙНЕРІВ З ОСОБЛИВИМИ

ПОТРЕБАМИ ПРОЕКТУВАННЮ ОБ'ЄКТІВ,
АДАПТОВАНИХ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ 

Горбик А.Р. Методологические аспекты обучения студентов�ди�
зайнеров с особенными потребностями проектированию объектов,
адаптированных для инвалидов. 

В статье рассматриваются вопросы комплексного, системного
подхода к адаптации студентов�инвалидов в интегрированную среду
обучения путем разработки дизайнерских предложений по приспо�
соблению жилых и общественных зданий для свободного использования
потребителями — инвалидами в реальных курсовых и дипломных
проектах на примере предложений по интерьерам здания спортивного
комплекса.   
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Gorbik A.R. Methodical approaches for training students with special
motivations to design object for invalids.

Problem about complex, systematical methodical approaches for the
training students with the special motivations to design some objects for the
using by the invalids are considered in the article. The themes of adaptations
students�invalids to integrated sosiaty are studed on the base of the real
designing project of the sporting hall as the diploma work.

Можливості вільного пересування інвалідів, доступності для них

різноманітних соціально�культурних, торгівельних, спортивних

та інших громадських будівель і споруд в нашій молодій незалежній

державі ще досить обмежені. Справа в тім, що штучне навколишнє

середовище міських і сільських поселень майже повністю форму�

валося у попередні часи, в основному, в ХІХ — ХХ сторіччях, коли

сучасна територія України знаходилися на колоніальному статусі у

великих імперіях, де на проблеми існування людей з обмеженими

можливостями не зверталося належної уваги. Саме тому, існуюче

середовище обітування, що дісталося нам у спадок, недостатньо

пристосоване, або, в чомусь, і зовсім вороже до мало захищених

верств суспільства. Для ліквідації цього ганебного становища

в країні, що вертається в коло європейських держав з сучасною

цивілізацією високого ґатунку, і, де проблеми адаптації інвалідів

у кращому стані, потрібні значні капіталовкладення, матеріальні

зусилля, невтомна праця на протязі тривалого терміну. 

Студенти�дизайнери з обмеженими потребами з дитинства

знайомі з усіма складностями і недоліками урбанізованого середо�

вища відносно них самих, а це здебільшого сформувало у них пси�

хологічно�неусвідомлене почуття власної недосконалості, порівня�

но з більш здоровими співгромадянами, а також певної безвиході

з цього неприємного становища. 

При навчанні студентів�інвалідів дизайнерському проектуван�

ню, тобто дисципліні, головне завдання якої надати знання по ос�

новним формуванням майбутнього гармонійного функційно і есте�

тично довершеного навколишнього середовища, важливим є саме

заняття у них психології меньше �пристосованості, інстинктивного

відчуття безумовної ворожості зовнішнього світу [2]. 

При розробці завдання на курсове та дипломне дизайнерське про�

ектування, кафедрою було прийняте рішення обов'язково включати в

проекти окремі розділи і елементи, що повинні виправити або лікві�

з особливими потребами: Розділ І
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дувати незадовільні умови перебування інвалідів у житлових та гро�

мадських будинках, оточуючому середовищі. Приділення пильної

уваги цій проблемі, викликало внутрішню психологічну перебудову

у студентів з особливим потребами, котрі навіть не підозрювали, що

існують певні архітектурно�будівельні, санітарно�гігієнічні, техноло�

гічні і протипожежні нормативи, виконання яких може забезпечити

задовільне функціонування інвалідів у «безбар'єрному» довкіллі, що

формується, у т.ч. і за участю проектантів�дизайнерів. 

Однією з творчих науково�методичних засад кафедри дизайну є

комплексний, системний підхід до підготовки майбутніх фахівців�

дизайнерів, який передбачає постійне «занурення» студентів у нав�

чальний процес побудований на проектуванні реальних об'єктів

[1; 120]. Студенти, і, в першу чергу, особи з обмеженими можливос�

тями, виходячи на дипломну роботу, поступово опрацьовують на�

ступні етапи:

— участь у розробці значного проекту на переддипломній практиці;

— відбір найбільш цікавої для них частини проекту до подаль�

шої розробки;

— пошук власної творчої концепції у остаточній версії диплому. 

Послідовно втілюючи у навчальний процес курсового і диплом�

ного дизайнерського проектування виконання реальних об'єктів,

взятих з тематики провідних проектних організацій, де студенти

проходили виробничу та переддипломну практику, наведемо

як приклад, розробку дипломного проекту навчально�освітнього

рівня «бакалавр» студентами�інвалідами на тему «Дизайнерський

проект реконструкції Школи вищої спортивної майстерності по пр.

П. Тичини, 18�а у м. Києві».

Ця споруда будувалася у 70�ті роки минулого сторіччя і не мала

жодних пристосувань до використання її, як спортсменами, так

і глядачами�інвалідами. 

Група студентів проходила виробничу і переддипломну практику

по проекту реконструкції будівлі, зокрема, приймала участь у обмі�

рах, фіксації існуючого стану, потім інвалідами�дипломантами була

запропонована власна дизайнерська концепція формування просто�

рової композиції, реновації, як зовнішньої, так і інтер'єрної частин

споруди. Не зупиняючись на багатьох, цікавих з професійної точки

зору аспектах дипломної роботи, вкажемо лише на пристосування

об'єкту для організації тренувань і змагань спортсменів�інвалідів

та можливості спостерігати видовища глядачами�інвалідами.

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
виховання і соціалізації людей 



137

з особливими потребами: Розділ І
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Перш за все, студентами були вивчені і проаналізовані приклади

з багатої європейської практики формування безбар'єрного сере�

довища [3], а також вітчизняні нормативні документи, які мають

рекомендаційний характер. 

Були визначені основні планувальні та будівельні рішення при

реконструкції, що мали б забезпечити можливість безперешкодно�

го відвідання інвалідами спортивного комплексу. З'ясувалося, що,

на цей час, спортсмени та глядачі потрапляють у комплекс через

один головний вхід, а, по сучасним нормам, ці потоки мають бути

розділені. Нажаль, для глядачів існують балкони тільки з стоячими

місцями. Ні вхід, ні інші приміщення спортивного комплексу не

пристосовані для використання інвалідами.

При реконструкції в проекті були запропоновані схожі, але дещо

відмінні в різних частинах будинку планувальні заходи та присто�

сування для інвалідів�спортсменів і глядачів. 

Враховуючи, що головний вхід (в проекті запропоноване вико�

ристання тільки спортсменами) має розвинений стилобат з схода�

ми та площадками з червоного українського граніту, які не бажано

було перебудовувати, дизайнери розробили спеціальні пересувні

пандуси з легких металевих конструкцій під навісом, прилаштовані

для потрапляння спортсменів�інвалідів у будинок (мал. 1).

В гардеробі і роздягальнях (чоловічих і жіночих) передбачені

місця для перевдягання спортсменів�інвалідів, в душових і туалет�

них функціонально обладнані кабіни (мал. 2).

Для глядацького сектора запроектована прибудова з трибунами для

глядачів, зоною розминки спортсменів. На трибунах (поблизу старту

і фінішу) передбачені спеціальні майданчики для інвалідів�колясочни�

ків, що можуть вільно спостерігати за змаганнями. Прибудова забезпе�

чена двома роз'єднаними вхідними групами, в кожній з яких перед�

бачені зовнішні стаціонарні перекриті навісами пандуси для інвалідів.

В туалетах (чоловічих і жіночих) — спеціально обладнані кабіни. В ка�

сах, гардеробах і буфетах передбачені місця для глядачів�інвалідів. На

трибунах будуються стаціонарні внутрішні пандуси (мал. 3).

Усі двері, вхідні отвори, тамбури, огородження відповідають

умовам відвідання об'єкту інвалідами. Намічені додаткові візуальні

підсвічуванні кольорові символи і написи для сприйняття особами

з вадами слуху.

Ці дизайнерські пропозиції повинні забезпечити тренування і

змагання спортсменів�параоліпійців з 10�15 видів спорту, оскільки
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з особливими потребами: Розділ І
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Мал. 2
Фрагмент плану групи приміщень роздягальні спортивної зали

пристосованої для спортсменів2інвалідів

Пристосування для інвалідів

1. Двері

2. Коридори

3. Роздягальня з спеціалізованими шафами

4. Душова зі спеціалізованими кабінами

5. Умивальня

6. Туалетна кабіна
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проектом передбачена прогресивна трансформація легкоатлетич�

ного манежу під різні додаткові спортивні міроприємства, наприк�

лад, гандбол, баскетбол, акробатику, хокей з м'ячем, міні�футбол,

бокс, боротьбу, важку атлетику та ін. 

Реконструйований комплекс, після реалізації проекту, міг би

розширити базу підготовки вітчизняних спортсменів високого

класу, у т.ч. інвалідів. 

Студенти ІV курсу, які приймали участь у проектуванні та спо�

стерігали за його виконанням, отримали можливість ознайомитися

з тими основними заходами, що дозволили б особам з особливим

потребами «безбар'єрно» відвідувати любі громадські установи,

у т.ч. спортивного призначення. Практично, усі студенти засвоїли,

що виконання таких вимог збільшує загальну вартість об'єктів не

більш ніж на 3%, а відвідини їх додатковим контингентам спожива�

чів (інвалідами) має принести підвищення прибутку при їх екс�

плуатації. Як відомо, інвестори, замовники і будівельники, заради

здешевлення спорудження житлових і громадських об'єктів та от�

римання більшого зиску, часто, нехтують гуманними принципами

відносно забезпечення людей з особливими потребами цими не�

значними практичним приладами та улаштуваннями, призваними

забезпечити інвалідам комфортні умови.

Власники капіталовкладень, просто, не враховують можливого

збільшення майбутніх доходів, заради неправильно зрозумілої,

удаваної економії при початковому фінансуванні, на чому мають

акцентувати їх увагу майбутні фахівці�дизайнери. 

Особливо важливе значення має участь у дизайнерському про�

ектуванні житлових і громадських будинків, пристосованих для ін�

валідів, саме студентів з обмеженими можливостями, які при роз�

робці проектів отримують надію і упевненість, що завдяки їх май�

бутній наполегливій праці навколишній світ може змінитися у бік

покращення умов проживання, праці і відпочинку цієї обездоленої

частини нашого населення. А це безумовно сприятиме зняттю вну�

трішньої психологічної напруги, щодо відчуження їх суспільством,

як неповноцінних, що, безперечно, підсвідомо існує.

Таким чином, включення у курс дизайнерського проектування

теми розробки студентами, у т.ч. з особливим потребами, розділів

по пристосуванню будівель і споруд для використання інвалідами,

сприяє, як психологічній, так і фактичній адаптації їх у сучасне

інтегроване середовище.

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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РОЛЬ ДЕКОРАТИВНО/УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА
У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ДИЗАЙНЕРА

В статье рассматривается значение декоративно�прикладного
искусства, которое является связующим звеном между утилитарной
деятельностью и художественным осмыслением места человека
в окружающем мире. Акцентируется важная роль декоративно�при�
кладного искусства в формирования творческой личности дизайнера. 

The value of the decoratively�applied art which is a connective link
between utilitarian activity and artistic comprehension of place of man in
outward things is examined in the article. The important role of the decora�
tively�applied art is accented in forming of creative personality of designer.

На сучасному етапі свого розвитку дизайн вже перестав бути

просто способом оформлення речей, він вийшов також і за межі

функціональності. У повсякденному житті дизайн замінив собою

мистецтво і став чи не найважливішою формою самовираження.
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Оточуючи себе певним колом речей, людина створює, так би мови�

ти, свій «затишний» світ, який є продовженням її внутрішнього

самопочуття і таким чином знаходить спосіб узгодження свого

внутрішнього і зовнішнього світу. З іншого боку, й ідентифікація

тієї чи іншої людини можлива саме через якісь конкретні речі.

Відповідно до статусу дизайну в сучасному світі зростає і місія

дизайнера, який працює безпосередньо в цій галузі самого життя

і формує образ предметного середовища. Своєю діяльністю він

впливає на розвиток здібностей людини чуттєво сприймати дій�

сність, яка постійно і стрімко змінюється. Водночас він зберігає

в особливих формах художньої культури ті зв'язки з матеріальним

середовищем, які склалися у минулому. 

Предметна творчість людини є тією основою, яка дає можли�

вість пошуку  нових пластичних форм, сприяє розвитку і станов�

ленню нових художніх стилів. Саме поняття «предметна творчість»

обґрунтовує дослідник проблематики художньої діяльності в сфері

предметної творчості В. Р. Аронов Він зазначає, що це поняття

є досить умовним й узагальненим, воно стосується не стільки окре�

мих видів мистецтва, скільки практичного типу творчої діяльності

загалом. Це прояв здатності людини матеріально стверджуватися

себе та задовольняти свої потреби, які постійно зростають і зміню�

ються [Аронов В.Р., 1987]. 

Однак особливого значення в предметній творчості має саме

наповнення, художній зміст, що дає змогу уявити матеріальне ото�

чення людини як основу художньої культури певної епохи, певного

регіону, на якій ґрунтується мистецтво. Якщо умовно окреслювати

коло предметної творчості, то воно охоплює б ремесла, витвори

мистецтва та вироби, що безпосередньо прикрашають людину, її

оточення і перетворюють його із звичного буденного на значуще.

У центрі цього кола повноправно міститься декоративно�ужиткове

мистецтво.

Народна творчість — осердя декоративно�ужиткового мистецт�

ва є тим подихом тисячоліть, що доносить до нас сакральні симво�

ли й образи, створені різними народами, що надають життєвості

сучасному мистецтву.

Визначаючи роль декоративно�ужиткового мистецтва в старо�

давньому світі, можна хіба що прийняти вислів  слушну думку ви�

датного представника британської соціальної антропології

Б. Малиновського відносно визначення ролі і значення міфу.

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення



144

Дослідник звертає увагу на те, що художній чи науковий інтерес

людини примітивного суспільства до природи доволі обмежений;

в її уявленнях і сказаннях символізм займає майже незначне місце.

Насправді міф, на його думку, — це дієва і виключно важлива

культурна сила. Міфологія, священне сказання є потужним засо�

бом, що допомагає людині. Та роль, яку відіграє міф у примітивній

культурі, безпосередньо пов'язана з релігійним ритуалом, мораль�

ними факторами, соціальними принципами. «Міф, у тому вигляді,

в якому він існує в примітивному суспільстві, в своїй примітивній

формі, є не просто історією, яку переказують, а реальністю, яку

переживають» [Малиновський Б., 1998]. 

Те саме можна сказати і про роль та значення декоративно�

ужиткового мистецтва. У ньому сплелися та відобразилися і релі�

гійний ритуал, і соціальні та моральні фактори. Це мистецтво є не

лише естетизацією реальності, а самою формою дієвої реальності,

яку переживала людина і відповідним чином фіксує, кодує її. 

Дослідники первісних культур, аналізуючи предметне середови�

ще давньої людини, також підтверджують значущість практичної

ролі виробів та їх оздоблень. Так, досліджуючи проблему створення

об'ємно�архітектурного орнаменту під час спорудження житла

в примітивному суспільстві, дослідниця поселень Межиріччя

Л. Яковлєва зазначає, що в тривалому процесі виробничої діяльнос�

ті з одними і тими ж вихідними матеріалами були помічені і вико�

ристані природна конфігурація, геометрична виразність типів кіс�

ток. Орнаментація житла цими кістками з північного та північно�

східного боків була спрямована не лише на утеплення житла, вона

також у своїй знаково�орнаментальній формі відігравала функцію

оберегу. Підпорядковуючись певним правилам, житло оформлюва�

лося зовні за допомогою архітектурного орнаменту. При цьому меш�

канці кожного «будинку» мали свої уявлення про те, яким повинен

бути зовнішній вигляд їхнього помешкання. Як стверджує дослід�

ниця, зіставлення жител Межиріччя навело на думку, що орна�

ментальні композиції на зовнішньому боці житла були не випад�

ковими (прикрашальними), а глибоко традиційними, пов'язаними

із сімейно�шлюбними стосунками, віруваннями. Житло вбирало

в себе  економічні й ідеологічні аспекти життєдіяльності людини.  

Декоративно�ужиткове мистецтво дає можливість не лише опа�

нувати певні техніки чи прийоми, а й набути вмінь мислити катего�

ріями тієї чи іншої культури, сприймати її очима, оперувати її обра�
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зами. Адже створюючи матеріальне середовище, людина вирішує

не лише утилітарні завдання, вона виражає у формі та внутрішньо�

му наповнені речей своє світосприйняття. Декоративно�ужиткове

мистецтво, як пласт матеріальної культури, через певні технології

і способи обробки матеріалів розкриває історію становлення само�

го народу, його історичний досвід. Воно є ланцюжком, що пов'язує

утилітарну діяльність та художнє осмислення місця людини  в пе�

вному середовищі, відображає особливості поєднання предмета

й образу в кожну історичну епоху формування суспільства.

Унікальну цілісність функції та образу можна знайти і в доско�

налих речах будь�якої культури. Вони фіксують у собі ту реальність,

яку переживало певне суспільство в процесі свого зародження, роз�

витку чи занепаду. Зокрема, матеріали дослідження відкритої

В. В. Хвойкою трипільської культури, презентують досить виразні

та цілісні витвори, які у місткій формі передають уявлення цієї

культури про світобудову. «Запис» в орнаментиці посуду культового

міфу слугував текстом під час здійснення магічного обряду. Відпо�

відно до структурної теорії в етнографії, створеної К. Леві�Строс�

сом, світосприйняття людини первісних традиційних суспільств

базується на опозиціях, антагонізм яких стирається в міфі та риту�

алі. [К. Леві�Стросс, 1994]. 

Сучасне суспільство переживає свої міфи та ритуали. Отже,

декоративно�ужиткове мистецтво сучасності певним чином є фік�

сацією нашої реальності  переживань, уявлень, міфів сьогодення.

І воно дієве в тих  випадках, коли у витворах, що створює дизайнер,

вдається втілити цю реальність і, використовуючи певні символи,

надати можливість суспільству відчути цю потужну культурну силу.

Декоративно�ужиткове мистецтво українського народу є тим

середовищем, у якому формувалася свідомість багатьох відомих

українських митців, архітекторів, дизайнерів і формується свідо�

мість сучасних професіоналів. Воно є провідником у світ мистецтва

інших народів і культур, адже людина, яка прислухається до своєї

історії, здатна оцінити досягнення інших культур.

Українські дизайнери протягом тривалого часу були позбавлені

професійної інформації. Нині дуже швидко цей дефіцит поновлю�

ється, сприяє цьому і відповідна підготовка спеціалістів цієї галузі

у вищих навчальних закладах такого профілю. Художні дисциплі�

ни, які вивчають студенти насичують їх потрібною інформацією,

дають теоретичне підґрунтя, збагачують досвід, забезпечують мето�
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дикою виконання та засобами враження і зображення, тобто на�

дають відповідний інструментарій і створюють умови для профе�

сійного становлення фахівця.

Однією з найважливіших дисциплін у процесі підготовки дизай�

нера є декоративно�ужиткове мистецтво.

На кафедрі дизайну Університету «Україна» студенти опано�

вують різні види і техніки декоративно�ужиткового мистецтва,

зокрема витинанки, писанки, декоративні розписи, розписи тка�

нини, гобелен, малюнок на склі, вітраж, вишивку тощо.

Вивчаючи техніку, студенти вчаться стилізувати, адже кожен

матеріал потребує і певного трактування образу, форми, що зумовлені

способом обробки матеріалу. Вивчення традиційних технік, прийомів і

способів обробки матеріалу не заперечує нового його осмислення, нав�

паки, — це є поштовхом для пошуку свого бачення, свого розуміння

і, врешті, втілення свого «Я» в тому чи іншому витворі засобами тієї чи

іншої техніки. Поєднання в єдиному творі кількох традиційних технік,

що були самостійними, теж одна із тенденцій сучасного дизайну, яка

надає можливість творчого пошуку для сучасних фахівців.

Створення орнаментальних мотивів, колірної моделі на основі

вивчення традиційних сприяє глибшому розумінню студентами

символічно�образної мови мистецтва, усвідомленню композицій�

них закономірностей декоративно�ужиткового мистецтва, а також

розвитку творчого мислення, уяви.

Знання та розуміння матеріалу, його властивостей, особливос�

тей його обробки — важлива складова роботи дизайнера, який роз�

робляє інтер'єр або екстер'єр громадських чи приватних споруд,

продумує органічний взаємозв'язок створеного об'єкта з навко�

лишнім середовищем, наповнює його відповідним змістом.

Таким чином, роль декоративно�ужиткового мистецтва як нав�

чальної дисципліни полягає у формуванні таких професійних

якостей дизайнера, як:

— уміння орієнтуватись у безмежному культурологічному

та мистецькому просторі і застосовувати необхідний матеріал

у своїй творчості;

— уміння сприймати та відображати реальність під відповідним

кутом зору, тобто у контексті певної культури, стилістичного

спрямування тощо;

— уміння оперувати необхідним інструментарієм — зображаль�

но�виражальними засобами декоративного мистецтва, а саме:
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композиційними закономірностями декоративного мистецтва,

фактурно�текстурними особливостями матеріалів, засобами

символіко�орнаментальних стилістичних порядків тощо.

Для кращого опанування декоративно�ужиткового мистецтва на

кафедрі дизайну створено необхідні для цього умови. Це і перегляд

тематичних фільмів, які знайомлять студентів із народними

майстрами та видами декоративно�ужиткового мистецтва, і

використання мультимедійної системи, що значно полегшує

навчання студентів з особливими потребами.

У контексті проблематики навчання означеної категорії людей,

слід зазначити, що є потреба в докладнішому розробленні методич�

них посібників та інших навчальних матеріалів із дизайну та деко�

ративно�ужиткового мистецтва, оскільки люди з особливими

потребами, які більше обмежені в своїх можливостях, але які відчу�

вають красу довкілля, можуть знайти спосіб порозуміння зі світом

та вираження свого особистісного світосприйняття саме завдяки

дієвим засобами декоративно�ужиткового мистецтва.
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ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ
МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ДО ОБ’ЄКТІВ

ЖИТЛОВО/ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В статье рассматриваются вопросы организации безберьерной
среды маломобильных групп населения. Даются рекомендации по обес�
печению доступности инвалидов к жилым и общественным зданиям.

The questions of organization of barrier free environment for the disabled
people are considered in the article. Recommendations of the providing the
accessibility for disabled people to residential and public building are given.

Демократизація суспільства України, інтеграція її до європейсь�

кого та світового співтовариства знаходиться в прямій залежності

від реалій цілісності та системності здобутків у різних напрямках

життя країни. Державна турбота про людей з обмеженими фізич�

ними можливостями є мірилом її соціального руху вперед, свідчен�

ням рівня цивілізованості.

У 1993 році Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних На�

цій прийняла «Стандартні правила забезпечення рівних мож�

ливостей для інвалідів», які базуються на основних міжнародних

правових актах і констатують необхідність реалізації заходів що�

до забезпечення інвалідам рівних можливостями з іншими меш�

канцями, в тому числі і доступності до житла, будинків і споруд

громадського обслуговування, місць роботи та відпочинку.

Чинне законодавство України, також відповідає положенням

«Стандартних правил.....» щодо маломобільних груп населення

(далі — МГН) [1].

До категорії маломобільних груп населення слід відносити ін�

валідів з ураженням опорно�рухового апарату, вадами зору і дефек�

тами слуху, а також осіб похилого віку і тимчасово непрацездатних.

Під цим розуміється організація безбар'єрного архітектурного

середовища для потреб МГН без обмежень.

Перелік об'єктів (будинків, споруд, приміщень, місць обслуго�

вування), доступних маломобільним відвідувачам, повинен вста�
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новлюватися завданням на проектування, що затверджується

у встановленому порядку за узгодженням з територіальними орга�

нами соціального захисту населення з урахуванням думки гро�

мадських  об'єднань  інвалідів.

Будинки спеціалізованих закладів для інвалідів і осіб похилого

віку повинні проектуватися за спеціальними нормами —

ДБН «Заклади соціального захисту населення», які розроблені

у ВАТ «КиївЗНДІЕП» і готуються до введення в дію у 2007 році.

Необхідність і ступінь (форми) адаптації будинків, які мають істо�

ричну, художню або архітектурну цінність до доступності МГН

повинні узгоджуватися з органами охорони пам'яток історії

та культури  відповідного  рівня.

На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної практики проекту�

вання, будівництва та експлуатації житлових та громадських будин�

ків і споруд, а також з урахуванням досвіду експериментального

проектування та реконструкції об'єктів з організацією доступності

МГН [2�13] автором запропоновано, що за ступенем значущості

критерії організації безбар'єрного архітектурного середовища

повинні мати такий порядок пріоритетів: доступність, безпека,  ін�

формативність і зручність.

Так, критерій доступності повинен містити вимоги:

— до можливості безперешкодного і зручного руху маломобіль�

них відвідувачів земельною ділянкою або закладом обслуговування;

— до входів до будинків;

— до дверних і відкритих прорізів;

— до безперешкодного руху комунікаційними шляхами, примі�

щеннями і просторами як у будинку, так і на земельній ділянці;

— до можливості своєчасно скористатися місцями відпочинку,

очікування і попутного обслуговування;

— щодо проходів до різного обладнання і меблів;

— до ширини внутрішніх сходів.

Під безпекою слід розуміти можливість безперешкодного про�

живання у житловому будинку, відвідування об'єктів обслуговуван�

ня без ризику бути травмованим будь�яким чином або заподіяти

шкоду своєму майну, будинку, споруді чи обладнанню. Це стосуєть�

ся розміщення вхідних площадок, сходів і підйомних пристроїв

та їх захист від атмосферних опадів; шляхів руху маломобільних

відвідувачів усередині будинку, а також матеріалів для огороджень,

дверей  і  т. ін.
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Основні вимоги критерію безпеки складаються з:

— можливості уникати травм, поранення, каліцтва, надмірної втом�

люваності і т. ін. через властивості архітектурного середовища будинку;

— можливості своєчасного розпізнавання і реагування на місця

і зони ризику;

— уникнення місць перехрещення шляхів руху, які погано

сприймаються;

— попередження мешканців житлових будинків, відвідувачів

про зони, які становлять потенційну небезпеку;

— виключення помилкових ефектів сприйняття середовища,

яке провокує ситуацію ризику.

До вимог критерію інформативності рекомендується включити:

— своєчасне розпізнавання орієнтирів у архітектурному середо�

вищі будинків;

— точну ідентифікацію свого місця знаходження і місць, які

є метою відвідування;

— використання засобів інформування, які відповідають осо�

бливостям різноманітних груп споживачів;

— можливість ефективної орієнтації відвідувачів як у світлий,

так і в темний час доби;

— скорочення часу і зусиль на отримання необхідної інформації;

— можливість мати безперервну інформативну підтримку на

усьому шляху руху будинком.

Розміщення і характер використання елементів інформаційного

забезпечення потребують врахування:

— відстані, з якої повідомлення може бути ефективно сприйняте;

— кутів поля огляду, зручні для сприйняття інформації глядачем;

— ясного зображення і контрастність, а при необхідності рель�

єфність зображення;

— відповідність застосованих символів або пластичних прийо�

мів загально�прийнятного значення;

— виключення перешкод сприйняття інформаційних засобів.

Критерій зручності рекомендується формувати на основі таких

вимог:

— створення умов для комфортного проживання мешканців

житлових будинків, для мінімальних витрат часу і зусиль на задо�

волення своїх потреб відвідувача об'єктів обслуговування;

— забезпечення своєчасної можливості відпочинку, очікування

і додаткового обслуговування;
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— забезпечення умов для компенсації зусиль, які були витрачені

під час руху і отримання послуг;

— підвищення якості обслуговування через його концентрацію

у просторі будинку;

— збільшення асортименту послуг з урахуванням стану здоров'я

відвідувачів за рахунок створення додаткових умов, які допома�

гають відвідувачеві в отриманні необхідного обслуговування.

Найменшою межею зручності слід вважати створений рівень,

при яких житлові умови та рівень обслуговування не може бути

визначений  дискомфортним  (незручним).

Нормалізацію зазначених пріоритетів пропонується запровад�

жувати на основі ДБН В.2.2�17:2006 «Будинки і споруди. Доступність

будинків і споруд для маломобільних груп населення»*, які набули

чинності з 1 травня 2007 року і введені на заміну ще радянського

ВСН 62�91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом

потребностей инвалидов и маломобильных групп  населения».

Новий нормативний документ поширюється на проектування

та реконструкцію цивільних (житлових та громадських) будинків

і споруд з урахуванням можливостей маломобільних груп насе�

лення. Даються вимоги щодо проектування, функціонально�пла�

нувальних елементів будинків і споруд, їхніх земельних ділянок,

а також їх інформаційного та інженерного обладнання. Вимоги

цих Норм не поширюються на будинки спеціалізованих закладів

для постійного і тимчасового проживання інвалідів і людей

старшої вікової групи на умовах опіки, стаціонари лікувальних

закладів і аналогічні установи, призначені для обслуговування

і постійного перебування даних категорій населення, а також на

житлові будинки для однієї сім'ї. Він призначається для проект�

них, будівельних та експлуатаційних організацій, а також Міні�

стерств і відомств.

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення

* Авторський колектив розробників: ВАТ "КиївЗНДІЕП" � Куцевич В.В., д�р. архіт.

(керівник), архітектори Чернядьєва І.І., Губов Б.М., Гершкович В.Ф., канд. техн. наук,

інженери Крапівін І.М., Польчук Б.Г., за участю: Інституту гігієни та медичної екології

ім. О.М.Марзеєва АМН України � Акіменко В.Я., д�р. мед. наук, Янко Н.М., канд. мед.

наук; УкрНДІ пожежної безпеки МНС України � Сізіков О.О., канд. техн. наук,

Харченко І.О., канд.. техн. наук, інженер Сокол В.Г.; Державного департаменту

пожежної безпеки МНС України � інженери Кріса І.Я., Євсеєнко О.О., Марти�

нов О.П., Мусійчук С.В.; Національної Асамблеї інвалідів України � Сушкевич В.М.,

Грибальський Я.В.
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ДБН складається з 7 розділів, в яких послідовно розглядаються

сфера застосування, нормативні посилання, терміни та визначення

понять, загальні положення, вимоги до земельних ділянок, загальні

вимоги до будинків і споруд, які включають:

— входи та шляхи руху;

— сходи і пандуси;

— ліфти і підйомники;

— шляхи евакуації;

— внутрішнє обладнання;

— санітарно�гігієнічні приміщення;

особливі вимоги до середовища життєдіяльності МГН, які

включають:

— житлові будинки і приміщення;

— зони обслуговування відвідувачів у громадських будинках;

— робочі місця.

У додатках А, Б, В наводяться: розрахунок рівня пожежної

безпеки маломобільних груп населення (таблиці А.1 та А.2);

розрахунок кількості ліфтів, необхідних для порятунку інвалідів із

зони безпеки, та бібліографія.

Порівняно до ВСН 62�91  ДБН В.2.2�17:2006 містить:

— сучасні вимоги щодо організації земельних ділянок, де врахо�

вуються:

— різні види тактильних засобів на пішохідних шляхах руху

для людей з вадами зору;

— нові вимоги до автостоянок;

— сучасні положення щодо:

— пожежобезпечних вимог до влаштування сходів і пандусів

та їхніх конструктивних рішень;

— вимоги до світлової та звукової інформуючої сигналізації

ліфтів та підйомників;

— застосування опоряджувальних матеріалів для організації

шляхів евакуації та пожежобезпечних зон;

— нові вимоги до проектування санітарно�гігієнічних приміщень:

— визначені розміри санітарно�гігієнічних приміщень для

індивідуального користування в житлових будинках та гео�

метричних параметрів зон, якими користуються інваліди,

у тому числі на кріслах�колясках, і санітарно�гігієнічних

приміщень громадських будинків;
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— запропоновані індивідуальні шафи для зберігання одягу

інвалідів, що користуються кріслом�коляскою, у роздягаль�

нях спортзалів;

— визначена ширина проходів між рядами санітарно�гігіє�

нічного обладнання;

— наведені сучасні вимоги щодо інженерного обладнання

будинків і споруд;

— вимоги щодо пожежної безпеки;

— запропоновані вимоги до зон обслуговування відвідувачів

у громадських будинках:

— до організації місць для інвалідів�колясочників та осіб

з дефектами слуху в культурно�видовищних закладах;

— до систем індивідуального прослуховування в аудиторіях

та лекційних залах;

— до розміщення, площі та організації робочих місць та ро�

бочих зон МГН.

Не дивлячись на те, що в наш час діють більше 10 норматив�

них документів (ДБН, СНиП тощо) [14�25] на даний час най�

більш слабкою і відсталою ланкою залишається діяльність, без�

посередньо пов'язана з роботою архітекторів, проектувальників,

сферою управління, розвитком міст та інших населених пунктів,

міською інфраструктурою, благоустроєм і обладнанням міського

простору, плануванням і обладнанням будинків і споруд, інфор�

маційних і орієнтувальних просторів. Справа в тому, що в біль�

шості своїй вимоги, які зазначені в діючих нормативних доку�

ментах, не виконуються проектувальниками, а частіше інвесто�

рами і замовниками проектів. Правда, є надія на те, що відпо�

відно до розпорядження Кабінету Міністрів України від

03.11.2005 р., № 444�р «Про затвердження плану додаткових

заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб

з обмеженими фізичними можливостями» затверджено Типове

положення про комітети забезпечення доступності інвалідів

та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної

та інженерно�транспортної інфраструктури. Основними завдан�

нями цих комітетів є забезпечення та здійснення громадського

контролю щодо відповідності житла, громадських і виробничих

будинків, а також інших будівель і споруд, дорожньо�тротуарної

мережі, транспорту, засобів зв'язку та інформації, території насе�

лених пунктів вимогам чинних будівельних норм. Діяльність
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таких комітетів дозволить контролювати і наглядати за вико�

нанням вимог діючих нормативних документів у ході приймання

закінчених будівництвом і введенням в експлуатацію об'єктів

житлово�цивільного призначення.

Крім того, із зазначеного питання законодавством України

визначені необхідні рішення щодо застосування штрафних санкцій

місцевими органами виконавчої влади згідно із Законом України

«Про місцеве самоврядування», зокрема щодо порушення буді�

вельних норм.

Широке застосування законодавчих та нормативних документів

з питань формування максимально зручних умов життєдіяльності

маломобільних груп населення — це один із критеріїв на шляху

України до Європейського Союзу.

Література

1. Закон України від 21 березня 1991 р., № 875�ХІІ, глава V «Про основи

соціальної захищеності інвалідів в Україні»; Програма забезпечення

безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями

до об'єктів житлового та громадського призначення // Будівництво

і стандартизація. — К., 2003, — № 3. — С.34�40; Указ Президента України

від 1 травня 2005 р., № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо

створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими

фізичними можливостями» та ін.

2. Бармашина Л.М. Формування середовища життєдіяльності для

маломобільних груп населення. — К.: Союз�реклама, 2000. — 89 с.

3. Бармашина Л., Савонюк Т., Скляренко Ю. Принципи формування та

адаптації дошкільних та навчальних закладів з урахуванням потреб

інвалідів // Теорія та історія архітектури і містобудування. — К.: НДІТІАМ,

2002. —   Вип. 5. — С.348�351.

4. Дончак І.О., Лінда С.М. Пристосування житлового середовища для

людей з обмеженими фізичними можливостями // Львів: Вид�во НУ

«Львівська політехніка», 2002. — 127 с.

5. Скляренко Ю. Створення середовища життєдіяльності для інвалідів

— це перехід до більш високого рівня комфорту для всіх людей // Вісник

НУ «Львівська політехніка».  Архітектура,  2004. — №  505.  — С.  306.

6. Родик Я.С.  Особенности формирования городской среды для людей

с ограниченными физическими возможностями // Научный вестник

строительства: Сб. ст. — Харьков: ХУТУСА ХОТВ АБУ, 2005. — № 30. —

т.1. — С. 44�51.

7. Куцевич В.В. Проектування середовища життєдіяльності

з урахуванням потреб інвалідів // Будівництво України., 1999. — № 3. —

С.5�11.

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
виховання і соціалізації людей 



155

8. Куцевич В.В. Вопросы формирования безбарьерной среды жизне�

деятельности // Жилищное строительство. — М., 2001. — № 5. —

С.13�15. 

9. Куцевич В.В. Вопросы формирования нормативной базы проектиро�

вания гражданских зданий с учетом потребностей людей с ограниченными

физическими возможностями // Новини науки Придніпров'я. Серія:

Архітектура і містобудування. — Дніпропетровськ: Рекламно�видавниче

агентство «Дніпро�VAL». — 2005. — № 1. — С.17�20.

10. Страшнова В.Г. Современное жилище для инвалидов. Какое оно? //

Жилищное строительство. — 2002.� № 10. — С.26�27.

11. Нормали планировочных архитектурно�планировочных элементов

жилых и общественных зданий с учетом возможностей инвалидов.

Пособие по проектированию / Под ред. В.В.Куцевича. — К.:

КиевЗНИИЭП, 1999. — 85 с. 

12. Konkkola. Ongelma vaihaaste? Julkisten rakennvsten Liikkumisesteiden

poistaminen. — Helsinki, 1997. — 154 s.

13. Mansson K. Bygg for alla. — Stockholm, 1999. — 164 s.

14. ВСН 62�91 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом

потребностей инвалидов и маломобильных групп населения».

15. ДБН 360�92** «Містобудування. Планування і забудова міських

і сільських поселень». 

16. ДБН В.2.3�4�2000 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги». 

17. ДБН В.2.3�5�2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населе�

них пунктів».

18. ДБН В.2.2�9�99 «Громадські будинки та споруди. Основні

положення». 

19. ДБН В.2.2�10�2001 «Заклади охорони здоров'я». 

20. ДБН В.2.2�13�2003 «Спортивні та фізкультурно�оздоровчі

споруди». 

21. ДБН В.2.2�15�2005 «Житлові будинки. Основні положення». 

22. ДБН В.2.2�16�2005 «Культурно�видовищні та дозвіллєві заклади». 

23. ДБН 363�92 «Житлові будинки для осіб похилого віку сільської

місцевості України». 

24. СНиП 2.09.04�87 «Административные и бытовые здания»

(зміна № 1).

25. ВБН В.2.2�ЦЗН�2004 «Центри зайнятості населення базового

рівня».

Ключевые слова: безбарьерная архитектурная среда, маломобильные

группы населения, доступность, безопасность, информативность,

удобство.

Key words: disabled people, barrier free environment, accessibility, safety,

informative, comfort

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення



156

О.М. Медвідь,
доцент 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У РІЧИЩІ
БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Статья касается проблем, связанных необходимостью внедрения
информационных технологий в образовательную сферу. Существенные
изменения в европейском сотрудничестве создают основание для
интеграции в области образования с учетом национальной специфики,
интересов развивающейся Украины и ее проблем в разных сферах.

The article touches upon the future tendences within the educational sys�
tem. It concerns with the necessity of broad usage of new information tech�
nologies in educational sphere. Changes in European society create the basis
for improving integration in educational system taking into account national
specific features laid on the interests of the developing Ukraine and its prob�
lems of different kinds.

Розвиток сучасного суспільства характеризується  зростанням

значущості інформаційної складової в усіх сферах життя. Інформа�

ційні технології проникають практично в кожну галузь людської

діяльності. Поширення телекомунікаційних засобів надає можли�

вість швидкого доступу до інформаційних ресурсів. Цілком при�

родним є проникнення інформаційних технологій і в освітню сфе�

ру, а також поява у зв'язку з цим нових навчальних технологій, які

ґрунтуються на комп'ютерній підтримці навчально�пізнавальної

діяльності студентів. Адже розвиток людської цивілізації нерозрив�

но пов'язаний з освітою — беззаперечною цінністю будь�якого

суспільства. Саме освіта визначає економічний, інтелектуальний,

моральний, і культурний потенціали суспільства. Роль освіти поча�

ла зростати особлива на початку нового тисячоліття. Інформаційна

революція і формування нового типу суспільства — інформацій�

ного — висувають інформацію і знання на авансцену соціального

розвитку.

Сучасний етап розвитку педагогічної теорії і практики цілком

слушно характеризується як перехідний (Є. В. Бондаревська,

Л. Г. Вяткін, В. В. Сєріков, А. В. Петровський). Сутність трансфор�

мації полягає в переосмисленні та перебудові засад історичної
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педагогіки, що ґрунтується на інформаційному типі освіти, на

трансляції «готових знань». Специфіка сучасної освіти полягає,

нині у тому, що відбувається зміна цілей освіти: від «освіти на все

життя» до освіти упродовж усього життя» [8]. Освітня система

повинна бути здатною не тільки озброювати знаннями того, хто

навчається, а й формувати потребу у безперервному самостійному

оволодінні ними.

Усе викладене вище визначає сутність предметно�змістовн�

ого підходу до освіти, який передбачає виділення фундаментальних

ідей сучасної освіти, визначення нових принципів добору і систе�

матизації знань за навчальними дисциплінами з метою їх предмет�

ної інтеграції та посилення гуманітарного і розвивального впливу

на студентів. Це зумовлює створення атмосфери «інтелектуальних,

моральних і естетичних переживань, зіткнення думок, поглядів,

позицій, наукових підходів, пошуку істини, проектування можли�

вих шляхів розв'язання пізнавальних завдань, творчості педагогів та

учнів» [2]. Однак створення такої атмосфери неможливе в межах

авторитарної системи, потрібен пошук нових концептуальних

засад, іншої парадигми освітнього процесу.

Така парадигма розробляється сьогодні з урахуванням тенденцій

освіти, які тією чи іншою мірою є характерними для всіх освітніх

систем країн світової співдружності.

Б. С. Гершунський, один із дослідників проблем психології

вищої школи на початку 70�х рр. ХХ ст., виділив шість тенденцій

в освіті, які неодмінно виявляються в ній тією чи іншою мірою [3]. 

Перша тенденція передбачає створення системи безперервної
освіти — комплексу державних і громадських закладів, які задо�

вольняють прагнення людини до самоосвіти, всебічного та гармо�

нійного розвитку протягом усього життя. Основне завдання —

забезпечити спадковість між рівнями освіти.

Друга тенденція — здійснення алгоритмізації, супроводжуючої її
технологізації, а також комп'ютеризації освіти, що надає можливість

рівно підвищити інтелектуальну діяльність сучасного суспільства.

Третя тенденція полягає в заміні репродуктивних, інформативних
форм на продуктивні методи і форми навчання із застосуванням

елементів проблемності, наукового пошуку, з широким викорис�

танням самостійної роботи студентів.

Четверта тенденція пов'язана із пошуком умов переходу від
авторитарних і регламентованих способів організації освітнього проце�
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можливості і шляхи їх вирішення
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су до розвивальних, варіативних, інтенсифікованих, ігрових засобів, які

сприяють активізації творчої, самостійної діяльності студентів.

П'ята і шоста тенденції співвідносяться зі зміною сутності
взаємовпливів учня та педагога, увага зосереджується не на навчаль�

ній діяльності педагога, а на пізнавальній діяльності учня. При

цьому усвідомлюється потреба у застосуванні не тільки колектив�

них групових форм організації навчання, а й індивідуальних, осо�

бистісно орієнтованих.

Саме зважаючи на ці тенденції в розвитку сучасної освіти та

інформаційну революцію, широке впровадження глобальної ком�

п'ютерної мережі Інтернет у всі сфери людського життя, зокрема

в освіту, неможливо розглядати перспективні освітні проекти без

технологій цієї унікальної системи. Застосовуючи згадані техноло�

гії, ми підсвідомо закладаємо елементи моделі відкритої освіти та її

глобалізації, що має стати результатом історичного революційного

розвитку інформаційного суспільства, тобто такі елементи, як:

— освіта впродовж життя;

— перехід від процесу надання знань до самостійного їх здобуття;

— відкрите, незаформалізоване навчання;

— свобода вибору темпу навчання, джерела інформації власної

траєкторії розвитку.

У руслі новітніх освітніх тенденцій вводиться і модульно�рейтингова

система, що подається як підготовка до нових умов навчання, як спроба

відходу від репродуктивних методів навчання, умова переходу студентів

до  самостійної творчої роботи, як спосіб орієнтації на кожну окрему

особистість та стимулювання пізнавальної активності студентів.

Але система модульно�рейтингового контролю на нараді має, на

наш погляд, одну велику проблему — проблему оцінювання парамет�

рів якості підсистеми контролю знань студентів і перевірки правиль�

ності встановлення тестових норм. Особливо актуальним це питання

стає під час стрімкого розвитку форми дистанційного навчання. Де�

далі очевиднішою стає потреба в моніторингу підсистеми контролю

системи дистанційного навчання (СДН), виходячи з таких причин:

1. Недостатність обсягу вибірки (дослідних даних) під час стандар�
тизації системи, оскільки стандартизація проводиться на репрезента�

тивній вибірці студентів, які є частиною генеральної сукупності. Ця

сукупність має бути достатньою, аби мати повне уявлення про загаль�

ну сукупність студентів. Але набрати велику кількість даних при стан�

дартизації системи буває складно. Накопичуючи означені дані в режи�

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
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мі експлуатації СДН, можна значно поповнити обсяг вибірки і тим

самим уточнити результати, одержані під час стандартизації системи.

Моніторинг СДН надав би можливість періодично уточнювати показ�

ники якості системи на основі поповнених даних.

2. Зміни у контингенті тих, хто тестується. Часто рівень і якість

підготовки тестованих змінюється. Що більшим є час експлуатації

СДН, то більша ймовірність того, що дослідні дані, одержані в ре�

зультаті тестування в період стандартизації системи, старіють і не від�

повідають сучасним вимогам. Рівень і якість підготовки студентів

може змінюватись як у кращу, так і в гіршу сторону. Причини таких

змін можуть бути об'єктивними (зміна мотивації до навчання або пре�

стижу спеціальності) і суб'єктивними (відсутність розуміння мате�

ріалу повної галузі науки). При цьому тестові завдання для одних сту�

дентів можуть виявитись надто легкими, а для одних — надто склад�

ними, що істотно погіршить якість і точність оцінювання знань. Тому

періодичний моніторинг підсистеми контролю вельми корисний.

3. Зміни змісту бази даних тестового простору або змісту самого
курсу дисципліни. Процес розробки курсів дистанційного навчання

і тестів до них є творчим і неперервним. Завжди виникає бажання

і потреба поліпшити, вдосконалити курс. Однак внесені зміни мо�

жуть впливати на показники якості СДН. Використання моніто�

рингу системи дало б змогу спостерігати вплив змін у змісті бази

даних тестових завдань на якість СДН і своєчасно сигналізувати

про погіршання її параметрів.

4. Просочення інформації. Ця проблема стосується бази даних

тестів. При багаторічному використанні СДН зміст тестових завдань

тією чи іншою мірою може поширитися (ті, хто вже пройшов тесту�

вання, може передати частину завдань, що запам'яталося та варіан�

ти відповідей на них своїм знайомим). Поступове просочення ін�

формації протягом значного часу може призвести до того, що тесто�

ві завдання перестануть бути «таємними». Це може спричинити

суб'єктивні зміни показників якості надасть системи. Моніторинг

тестів і показників якості дасть змогу відстежити неприродне зро�

стання результатів тестування і повідомити про необхідність заміни

бази даних тестових завдань за допомогою паралельних тестів.

5. Суб'єктивність при опрацюванні тестових норм. Для опрацю�

вання й інтерпретації результатів тестування використовують

шкали вимірювання та розробляють норми тестів. Установлення

шкал вимірювання і тестових норм є визначальним моментом при

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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інтерпретації результатів тестування. Навіть добре сконструйова�

ний тест при неправильній інтерпретації результатів тестування

може дати викривлене уявлення про знання тестованих. Тестові

шкали і норми мають розробляти фахівці, але вони теж мають су�

б'єктивний підхід. Тому часто виникає необхідність у коригуванні

тестових норм залежно від характеристик вибірки студентів для

тестування. Перевірку правильності встановлення норм та їх ко�

ригування можна виконати за допомогою підсистеми моніторингу

СДН. На підставі вказаних причин можна сформулювати мету мо�

ніторингу системи дистанційного навчання, що забезпечить високу

якість роботи СДН протягом усього періоду її функціонування.

Отже, розвиток освіти в Україні за умов глобалізації та всесвіт�

ньої інформаційної революції убачається за такими пріоритетними

напрямами, як:

— постійне поліпшення якості в освіті завдяки, особистісній

орієнтації в освіті;

— оновлення змісту та форм організації навчально�виховного

процесу відповідно до потреб суспільства;

— органічне поєднання освіти і науки;

— розвиток безперервної освіти;

— розвиток дистанційної освіти;

— запровадження освітніх інновацій в організації самостійної

роботи студентів, зокрема інформаційних технологій як у викла�

данні відповідних курсів, так і в системі їх контролю.

Насамкінець хотілося б зазначити, що в обґрунтуванні необхід�

ності впровадження новітніх форм в освітньому процесі, що є зумов�

леним вищезазначеними факторами сьогодення, залишається

проблема питання стосунків «викладач — навчальний заклад», які

мають, за Болонським процесом, відповідаючи рівню європейського

навчального простору за такими параметрами: кількість студентів

у навчальній групі, забезпечення навчальним закладом навчально�

методичної бази і навчальне навантаження викладача в умовах мо�

дульно�рейтингової системи; локально�нормативне (навчальне на�

вантаження) і технічне (автоматизоване комп'ютеризоване) забезпе�

чення перевірки різноманітних контрольних заходів і тощо.

Перелічені проблеми не є спробою заперечення необхідності

входження України в Болонський процес, а лише результатом

аналізу проблем внутрішньосистемного характеру, що супроводжу�

ють таке входження.

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
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Істотні зміни у світовому співтоваристві створюють підґрунтя

для того, щоб дедалі послідовніше просуватися від національної

замкненості до взаємодії та співробітництва у світовому освітньому

просторі, до його інтеграції, але з урахуванням національної

специфіки, інтересів розвитку нашої держави.
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МОДУЛЬНИЙ ПРИНЦИП У ВИКЛАДАННІ
ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ VBA

Статья посвящена  методике преподавания  языка Visual BASIC for
Application (VBA) для студентов с особыми потребностями.

з особливими потребами: Розділ І
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Приводятся примеры програм на языке VBA облегчающие работу с
компьютером.

In this paper  method  of learning about  the Visual BASIC for Application
language (VBA) for the students with the special necessities is presented.
Examples of program in the VBA language facilitating work with PC are
made.

Ознакою часу, в якому ми живемо, є стрімкий розвиток комп'ю�

терної техніки та її різноманітного програмного забезпечення.

Оскільки комп'ютер став неодмінним атрибутом робочого місця

працівників багатьох професій, сьогодні для молодих людей клю�

чем до оволодіння багатьма сучасними перспективними спеціаль�

ностями є вміння користуватися комп'ютером.

Мова програмування VBA є діалектом мови Visual BASIC. На

відміну від останньої, VBA призначено для використання в якості

додаткового компонента різноманітних додатків. Створення бага�

тьох додатків за допомогою VBA є простішим і оперативнішим, ніж

за допомогою інших мов програмування.

Стаття присвячена особливостям методики викладання  мови

VBA для  людей з особливими потребами. 

Структурно навчальний курс складається з таких модулів: про�

грамування мовою VBA,VBA в Microsoft Office, математичні і фі�

нансові функції в Excel.

У першому модулі студенти засвоюють програмування мовою

VBA, вчаться реалізовувати основні типи алгоритмів: лінійний,

розгалужений, циклічний, отримують знання й уміння. 

Матеріал другого модуля розширює знання мови VBA, студенти

освоюють методи програмування, вивчають особливості програму�

вання в різних доданках —  Word, Excel та ін.

Третій модуль містить систематизований виклад багатьох понять

і методів математичних і фінансових обчислень. Студенти озна�

йомлюються з багатьма математичними, статистичними та фінан�

совими функціями Excel. 

Важливо правильно сконструювати курс комбінуючи модулі

й акцентувати окремі пункти програми. Наприклад для студентів

гуманітарного фаху демонстрування складного умовного  операто�

ра має специфічний вигляд. Студенти створюють програму, яка

імітує роботу банкомату, що приймає гроші на депозит.

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
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Приклад 1
If deposit = 0 Then Label1.Caption = " Дивиться нашу рекламу "

If deposit >= 500000 Then

Label1.Caption = " Ви ввійшли у коло друзів нашого банку "

ElseIf (deposit >= 10000) And (deposit < 500000) Then

Label1.Caption = " Ви  маєте отримати маленький сувенір "

ElseIf (deposit >= 500) And (deposit < 10000) Then

Label1.Caption = "Дякуємо, що скористалися нашими послугами" 

Else

Label1.Caption = " Пробачте, ми не можемо Вас обслужити"

End If

Залежно від суми грошей, яку клієнт банку кладе на депозит,

банкомат реагує по�різному. Навіть на жарт —  спробу покласти

0 (нуль) на депозит, або позичити гроші програма�імітатор відпо�

відає ввічливо. 

Для студентів з особливими потребами створення багатьох про�

грам за допомогою VBA є простішим і оперативнішим, ніж за допо�

могою інших мов програмування. Наприклад, програма VBA Word

для людей, які мають проблеми із зором. Розмір шрифту 12 зміню�

ється на 24, потім знов стає 12 після натиснення клавіші <Enter>.

Студенти�філологи повинні вміти писати подібні програми. Одне

за одним речення змінюють шрифт на 24, потім 12:

Приклад 2 [1,120] 
Спочатку визначимо кількість речень у документі:

КРечень = ActiveDocument.Sentences.Count

Наступні команди виконують дії:

ActiveDocument.Sentences(1). Select            'Виділяє перше речення

Selection.Font.Size = 24                ' Речення, яке виділене, має шрифт 24

For i = 2 To Кречень

ActiveDocument.Sentences(i).Select                  'Виділяє речення I  

Selection.Font.Size = 24              ' Речення, яке виділене, має шрифт 24

MsgBox(" Продовжимо ?")

ActiveDocument.Sentences(I �1).Font.Size = 12 ' Речення має шрифт 12

Next i

ActiveDocument.Sentences(КРеч).Font.Size = 12 ' Останне речення має

шрифт 12

Selection.Collapse               ' Відміняємо всі виділення

з особливими потребами: Розділ І
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На базі цієї програми студенти мають змогу створювати програ�

ми мовою  VBA у Word з тим, щоб користувач міг змінювати свої

вимоги,  обирати колір шрифту, якщо він, наприклад, краще бачить

у червоному або в іншому кольорі.

Рис. 1. Зразок інтерфейсу програми для людей,

які мають проблеми із зором

Автор вважає, що цікаво демонструвати принципи візуального

програмування важливо для студентів з особливими потребами

через програмування використання «Помічника».

Приклад 3. Виклик «Помічника».
With Assistant

.Visible = True

.Animation = msoAnimationGreeting

End With

Приклад 4. Приховання «Помічника».

Assistant.Visible = False

Приклад 5. За допомогою «Помічника» студенти створюють програму

«Мета лабораторної роботи»

With Assistant.NewBalloon

.BalloonType = msoBalloonTypeBullets

.Icon = msoIconTip

.Button = msoButtonSetOK
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.Heading = "Мета лабораторної роботи: "

.Labels(1).Text = "Знати основні типи файлів"

.Labels(2).Text = "Вміти обробляти текстові рядки"

.Show

End With

Рис. 2. Зразок роботи програми «Помічник»

Інтерес до вивчення особливостей візуального програмування

зросте після ознайомлення з наступною дуже корисною програмою.

Приклад 6. Кожні сорок хвилин робота програми Word припиняється і

користувач бачить повідомлення «Пора трошки відпочити». Роботу можна

продовжити тільки після натиснення кнопки «ОК».

Sub AutoExec()

Application.OnTime Now + TimeValue("00:40:00"), "Message"

End Sub

Sub Message()

' Програма "Повідомлення"

With Assistant.NewBalloon

.BalloonType = msoBalloonTypeBullets

.Icon = msoIconTip

.Button = msoButtonSetOK

.Heading = "Час трошки перепочити. Робота за комп'ютером

перевищує 40 хвилин!"

.Show

End With

Application.OnTime Now + TimeValue("00:40:00"), "Message"

End Sub
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Рис. 3. Зразок роботи програми «Повідомлення»

Викладач має змогу акцентувати увагу на першому та  третьому моду�

лях, якщо він бажає, щоб отримані студентами знання були ґрунтовною

базою для подальшого вивчення ними дисциплін «Фінансовий менедж�

мент», «Фінансово�інвестиційний аналіз» та ін. [2, с. 74]. Розв'язок задачі

буде більш зручніше для сприйняття, якщо інтерфейс буде оформлено за

допомогою форми, кнопок, міток, відповідних вікон (див. рис. 1).

На особливу увагу заслуговує створення програм VBA за допо�

могою макросів в Excel [1,99].. Програма автоматично записується

в модуль. Потім створюється кнопка за допомогою панелі

«Формы». Пункт контекстного меню «Закрепить макрос» дає змогу,

натиснувши кнопку, викликати відповідний макрос.

Приклад 7. Програма очищення комірок Excel.

Range("A1:G6").Select                     .

Selection.ClearContents

Range("A15").Select

У першому рядку виділяється область очищення, прямокутник �

верхній лівий кут А1, нижній правий G6. У другому рядку комірки пря�

мокутника, що виділений, очищуються. Третій рядок необов'язковий.

Він створений для того щоб відмінити виділення прямокутника A1:G6.

Потрібно зауважити, що область очищення необов'язково є пря�

мокутником. Вона може бути кільцевою або іншої форми.

Приклад 8. Програма побудови діаграми «Полігон» в Excel. Створена за

допомогою макросу.

Range("B2:B13").Select

Charts.Add

ActiveChart.ChartType = xlColumnClustered

ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Лист1").Range("B2:B13"),

PlotBy:= _ xlColumns
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ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:="Лист1"

With ActiveChart

.HasTitle = True

.ChartTitle.Characters.Text = "Д І А Г Р А М А"

.Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True

.Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Час"

.Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True

.Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Інвестування"

End With 

Рис. 4. Зразок робочого аркуша з кнопками, що запускають макроси

Ці кнопки дуже помагають людям, що з якихось причин мають про�

блеми з набором тексту на ПК.

Таким чином, можна стверджувати, що використання мови VBA в нав�

чальному процесі розширює можливості користувача ПК. Програми VBA

обробляють текст і дають змогу читати його людям, яким важко або зовсім

не в змозі читати звичайні рядки. За допомогою макросів можна створити

програми, що будують графіки, вводять частини тексту, очищують потріб�

ні області. Макроси можна викликати за допомогою кнопок будь якої

форми. У більшості випадків необов'язково розуміти тонкощі програму�

вання і взагалі ООП (об'єктно орієнтоване програмування) [3, с. 440], і це

має велике значення для людей з особливими  потребами.
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НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ РОБОТИ З ТЕРМІНАМИ
КОМП'ЮТЕРНОГО ДИСКУРСУ

В данной статье рассматривается функционирование терминов
в современном компьютерном дискурсе, который, представляя собой
многожанровую функциональную разновидность монологической
и диалогической речи, характеризуется целым рядом специфических
коммуникативных средств. Установлено, что в компьютерном дис�
курсе доминируют англоязычные лексические основы (варваризмы
и семантические кальки). Основной тенденцией в формировании ком�
пьютерных терминов является максимальное сокращение способов
передачи информации. Особое внимание уделяется рассмотрению наи�
более продуктивных способов образования английских компьютерных
терминов и способов их перевода на украинский язык.

The article deals with the study of terms in present �day computer dis�
course. With the emergence of modern information and communication tech�
nology, in particular the Internet and mobile telephony, there are so many
abbreviations, which are already used in various languages before they are
entered into dictionaries. Special attention is given to the analysis of English
computer terms and their penetrating and functioning in the Ukrainian lan�
guage. The boundary between formal and slang jargon, as in general English,
is quite fluid, with terms sliding in and out recognition. This is especially true
in the rapidly developing world of computers and networking.

Трансформаційні процеси, які відбуваються в освітній сфері Ук�

раїни, вхід її до Європейського та світового простору спонукають

переглянути окремі усталені погляди на навчання. Ці зміни стосу�

ються різних напрямів. Особливо вони торкнулися напряму викла�

дання іноземної мови, оскільки для цього з'явилися об'єктивні

чинники. Насамперед, це певна зміна пріоритетів держави у міжна�

родній сфері, пов'язаних з тенденціями на активізацію політичних,

економічних і соціальних видів діяльності, в яких іноземна мова

відіграє важливу роль засобу міжкультурного спілкування. У цьому

аспекті значення іноземної мови важко переоцінити. Про суттєве

розширення спектру сфер застосування іноземних мов у сучасному
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мультимовному світі недвозначно згадується в Загальноєвропейсь�

ких рекомендаціях з мовної освіти, підготовлених фахівцями Ради

Європи. Всі ці чинники слугують засадами для визначення тенден�

цій на поглиблення знань, пов'язаних із змістом викладання

англійської мови у вищих навчальних закладах. Одним із шляхів

позитивного розв'язання цього питання вважається поглиблення

термінологічних знань студентів перекладацьких спеціальностей.

Зважаючи на науково�технічний прогрес, спеціаліст�перекладач

сьогодні повинен бути обізнаним в багатьох сферах науково�тех�

нічного процесу, бачити перспективу розвитку суспільства, вміти

керувати колективом, працювати з людьми. Цих якостей він пови�

нен набувати ще в студентські роки. Тому в навчальному процесі

слід застосовувати різні форми, методи і засоби навчання, які ін�

тенсифікують процес навчання, підвищують його ефективність. 

Активні методи сприяють вдосконаленню знань та імітації про�

фесійної діяльності. Вони розвивають творчі зусилля, самостій�

ність у розв'язуванні проблем, проблемних і виробничих ситуацій,

виробляють позитивні аспекти динамічного стереотипу майбут�

нього спеціаліста (організаційні, професійні вміння і навички,

вміння керувати, спілкуватись) [6,59], а також допомагають у роз�

в'язуванні дидактичних цілей і завдань (вивчення і закріплення ма�

теріалу при високій активності студентів, узагальнення і система�

тизація навчального матеріалу).

Однією з умов ефективності навчального процесу є свідоме за�

своєння знань, що характеризується єдністю слова, образу і творчої

діяльності студентів, активністю та самостійністю. Імітаційні мето�

ди навчання тісно переплітаються з методами проблемно�пошу�

ковими, колективної розумової діяльності (диспут, дискусія), сло�

весними діалогічними (бесіда, семінар) та ін.

Викладання іноземних мов набуває нових особливостей, адап�

тується до сучасних умов і варіюється в різних вищих навчвльних

закладах. Система підготовки фахівців з іноземних мов оновлюєть�

ся та вдосконалюється, зважаючи на вимогу виховання багатомов�

ної полікультурної особистості, що висувається часом.

Відповідно до особистісно орієнтованої парадигми, вивчення

іноземних мов на всіх ступенях навчання орієнтоване на комплекс�

ну реалізацію діяльнісного, комунікативного та соціокультурного

підходів до вивчення іноземних мов. Мета, зміст та результати нав�

чання представлені в єдиній системі, в діяльнісній термінології
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з чітко вираженою кореляцією між ними. Заданий зміст орієнтова�

ний на навчання, виховання та розвиток особистості засобами іно�

земної мови. Особистісний зміст навчання, його практична на�

правленість виражається через врахування можливостей і потреб,

що виявляється у відборі предметного змісту мови, яке співвідно�

ситься з реальними потребами і реальними сферами спілкування.

Мова як засіб спілкування має яскраво виражений соціальний

характер, де суспільні функції активно впливають на її структуру

і багато в чому визначають її розвиток. У цьому плані комунікатив�

ний статус і сутність мови комп'ютерників складає теоретичний

і практичний інтерес.

Щоб розглянути комп'ютерну комунікацію з погляду лінгвіс�

тики, необхідно встановити місце комп'ютерного дискурсу в кому�

нікативному середовищі, виявити провідні ознаки комп'ютерної

комунікації, яка відкриває новий вимір у людському спілкуванні,

даючи можливість зберігати і швидко передавати великі обсяги

інформації, використовувати аудіо� і відеоканали спілкування,

а також спілкуватися в режимі оn�line, тобто в безпосередньому

лінійному контакті з респондентом. Комп'ютерне спілкування

передбачає, поряд з безпосередньою, комунікацію у віртуальному

середовищі, і в цьому полягає його найважливіша відмінна риса. 

Таким чином, комп'ютерним дискурсом вважається спілкування

користувачів чи спеціалістів�комп'ютерників безпосередньо чи

в комп'ютерних мережах. При цьому комп'ютерне спілкування може

бути як індивідуально�орієнтованим (листування засобами електрон�

ної пошти), так і статусно�орієнтованим (спілкування в різноманіт�

них конференціях). Комп'ютерний дискурс має багато спільного

з масовою комунікацією, але не збігається з нею повністю, оскільки

комп'ютерна комунікація, на відміну від масово�інформаційної,

є взаємно спрямованою, і багато текстів мають персональний харак�

тер. Комп'ютерний дискурс, представляючи собою багатожанровий

функціональний різновид монологічного і діалогічного мовлення,

характеризується цілим рядом специфічних комунікативних засобів.

Своєрідність мовного спілкування учасників комп'ютерної комуніка�

ції полягає не тільки у використанні професіоналізмів, але й у комбі�

нації лексичних одиниць, що належать до різних стилів і регістрів,

утворених відповідно до прагматичних настанов і цілей спілкування. 

Для лексичного оформлення текстів комп'ютерного дискурсу

характерна, насамперед, насиченість мовлення термінами всіх
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типів. У даному дослідженні можна виділити три групи використан�

ня комп'ютерної термінології: 1) специфічні комп'ютерні терміни,

вживані тільки людьми, пов'язаними з комп'ютерами (server,

modem, біт, байт); 2) слова, запозичені комп'ютерною терміноло�

гією з інших галузей, що набули іншого значення в комп'ютерному

дискурсі (domain — у математиці — область або інтервал, у фізиці —

домен, у комп'ютерному дискурсі — це заключна частина Інтернет�

ної адреси); 3) загальнолітературні слова, що у комп'ютерному спіл�

куванні набули термінологічного значення (flame — полум'я, яс�

краве світло, пристрасть, у комп'ютерному дискурсі — «суперечка,

що поступово переходить із предмета дискусії на особистості»)[3]. 

Серед термінів, що вживаються в комп'ютерному дискурсі,

широко представлені такі абревіатури: PC — personal computer; IRC

(Internet Relay Chat) — спілкування в реальному часі; WAN (Wide Area

Network) — будь�яка мережа, що охоплює більш ніж один будинок;

WWW (World Wide Web) — всесвітнє інформаційне середовище й ін.

Найчастіше скорочуються назви установ, організацій, країн і т.д.

Відмінна риса абревіації в комп'ютерних текстах — це скорочення

не тільки термінів, але й часто вживаних у розмовному мовленні

словосполучень і цілих речень. Наприклад: AAMOF = As A Matter

Of Fact; GON = God Only Knows; TTYL = Talk To You Later; TYVM

= Thank You Very Much; IMHO = In My Humble Opinion та ін. 

Оскільки учасники комп'ютерного спілкування — це часто

люди, знайомі з математикою, вони переносять вживання формул і

різноманітних символів у комп'ютерний дискурс, що дозволяє його

максимально стиснути. Наприклад: PMJI = Pardon My Jumping In,

PGY = Post Graduate year, PGY�1, PGY�2 тощо. Оскільки спілку�

вання в комп'ютерній мережі відбувається переважно в писемній

формі, поряд із звичайними використовуються і незвичні форми

посилення експресивності. Наприклад: U замість you (у прикладах

BSU = Be Seeing You, SU = Seeing You); 2 замість too, to; B замість

be; 4 замість for; 2B замість to be; B4 замість before.

Лімітивність — це соціальна функція, зміст якої — обмежити

коло учасників спілкування. Інколи, абревіатури в комп'ютерних

текстах можна назвати «кодовими», тому що вони відомі тільки

учасникам спілкування в комп'ютерному середовищі і для недо�

свідченого перетворюються в таємну мову.

Комп'ютерний дискурс характеризується розмаїтістю тем, змі�

шанням слів, що належать до різних лексичних шарів, сполучен�

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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ням наукових термінів і розмовних слів, піднесеної і грубої лекси�

ки, що, безсумнівно, надає специфіки комп'ютерній комунікації.

Залежно від теми комп'ютерних конференцій у комп'ютерному

дискурсі зустрічається різноманітна термінологія — наукова,

філософська, політична, медична й ін. Наприклад: радіохвилі,

електрон, білкові молекули, біополе, дерматома, точки акупунк�

тури, фотон, сенсорика, relativism, orthogonal, kingdom of god, onto�

genesis, neutrino, opposition і ін.

Комп'ютерне спілкування характеризується рядом ознак на

рівні лексики: 1) активне вторгнення (інкрустація) англійських

термінів, виразів у латинському написанні (Привіт All!; Прийшли

мені file, plz); 2) використання транслітерації і транскрипції для

передачі англійських слів (мануал — від англ. manual, спам — від

англ. spam; гейт — від англ. gate, сабж — subj; 3) використання сло�

вотворчих і семантичних кальок (залізо — hardware); 4) обігравання

англійських слів (найчастіше з метою створення гумористичного

ефекту (бебеска — BBS — Bulletin Board System/ Система Електрон�

них Дощок Оголошень; яга — EGA — Enchanced Graphics Adapter);

5) інвенція — вигадування слів, виникнення слів на чужому грунті

(зафіксити — від англ. to fix; юзати — від англ. to use) [5].

Привертають до себе увагу гібридні утворення на морфологічно�

му рівні, коли корінь слова подається в ананглійському написанні,

а закінчення українське, наприклад: прикрутити dimm'и, subj'и;

dialup'а, html'ки, аналог getweb'а, посилати MIME'ом, e�mail'ом,

getweb'ом, заповнювати refid'ами, MID'ами й ін. Таке змішання

англійської та української графіки в рамках одного тексту, сполу�

чення, здавалося б, непоєднуваних елементів надає іронічно глу�

зливого тону аналізованим повідомленням, часто властивого моло�

діжному середовищу.

Лексику, що складає комп'ютерний жаргон, можна умовно

поділити на такі тематичні групи: 1. назви деталей і складових час�

тин комп'ютерів (батон — кнопка миші, клавіша; гріб — корпус

комп'ютера); 2. назви програмних продуктів, (у тому числі ігор),

окремих програм, команд і файлів (дося — дискова операційна

система DOS; презерватив — антивірусна програма Aidstest);

3. назви операцій і окремих дій, пов'язаних із комп'ютером (висну�

ти, здохнути (про комп'ютер) — відмовитися реагувати на будь�які

зовнішні впливи; взяти акорд — перезавантажити комп'ютер

за допомогою трьох клавіш); 4. повідомлення системи користувачу
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(гамовер — game over — закінчення гри); 5. назви фірм — вироб�

ників устаткування і програм (Сантехніка — устаткування від Sun

Microsystems Computer Corporation; Дрібний м'якуш — компанія

MicroSoft); 6. позначення людей, що працюють із комп'ютером:

професіонали�програмісти (безсистемник — системний програ�

міст, програмер — комп'ютерник, що вміє створювати свої програ�

ми) і користувачі (юзер — користувач�початківець, що має модем,

ламер — агресивний або абсолютно некомпетентний користувач);

7. неспеціальні поняття, пов'язані з оцінним змістом (битий, кри�

вий, гнилий — непрацюючий) [4,39]. 

Український комп'ютерний жаргон, похідний від комп'ютерних

термінів і жаргонних слів англійської мови, характеризується вели�

кою розмаїтістю форм, розвиненими синонімічними і словотвор�

чими рядами, незрівнянно більш високим емоційно експресивним

забарвленням, ніж англійський. При цьому основна маса слів міс�

тить жартівливо�іронічну, негативну оцінку. В англійському ком�

п'ютерному жаргоні переважає метафоричний і метонімічний

перенос, не пов'язаний, як правило, із словотворчими діями, а сама

виразність слів значно нижча. Багато жаргонних виразів не

виходять за рамки літературної норми (Trojan horse / «Троянский

кінь» — приховані команди, введені у вже існуючу програму, яка до

певного моменту працює нормально). В українських жаргонізмах

важливу роль відіграють звукові асоціації (клавіатура — клава, мило

— e�mail і ін.). У появі таких слів наявний елемент гри, такий при�

вабливий для молоді. Вони обіграють звучання слова, вишукуючи

найбільш виразний, жартівливо�іронічний варіант.

Специфічну характеристику українського комп'ютерного дис�

курсу складає вживання жаргонних слів, у тому числі і комп'ютер�

ного жаргону. Звертають на себе увагу такі характеристики комп'ю�

терного дискурсу, як велика кількість запозичень в іншомовній

формі з використанням латинської графіки (e�mail, password,

MS�DOS), запозичень із використанням кирилічної графіки (хост

— від англ. host; регістрити — від англ. to register), запозичень жар�

гонного типу (згідно з рулезом — від англ. rules; мессага — від англ.

message), а також гібридних слів, коли до іншомовної основи в ла�

тинській графіці через апостроф додається українське відмінкове

закінчення (html'ки; e�mail'ом; у pwl'і й ін.).

Порівняльний аналіз графіки комп'ютерного дискурсу в інтернет�

конференціях дозволив встановити, що в комп'ютерному спілкуванні

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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поряд із традиційними графічними засобами виробилися і специфіч�

ні: багатократне повторення знаків оклику і питання; багатократне

дублювання тієї самої букви; використання смайликів; виділення

великими буквами цілих речень; зірочки, що заміняють брутальне

слово. Ці явища відбивають, по�перше, підвищену емоційність

та експресивність комп'ютерного спілкування, і, по�друге, дотри�

мання певного етикету спілкування (внутрішня і зовнішня цензура).

Незважаючи на деякі відмінності, у цілому інвентарі використо�

вуваних графічних засобів і їхні функції збігаються в англійському,

російському та українському комп'ютерних дискурсах, що дозволяє

вважати ці засоби властивими саме комп'ютерному спілкуванню.

Дослідження комп'ютерних термінів показують, що при пере�

кладі українською мовою використовуються методи транслітерації

(транскрипції), калькування, експлікації, перекладу на основі ана�

логій (із застосуванням стандартної лексики в іншому значенні).

Одним з поширених способів перекладу комп'ютерних термінів,

що використовуються задля адекватного відбиття семантики тер�

міна, є експлікація[2,47]. Експлікація полягає у поясненні нового

терміну засобами, що існують у мові перекладу. Особливо ефектив�

ним даний засіб є при перекладі багатокомпонентних словосполу�

чень, елементи яких не мають у мові перекладу відповідних еквіва�

лентів: Random Aссеss Memory — запам'ятовуючий пристрій з віль�

ною вибіркою, сасhe� hit — успішний пошук у кеш�пам'яті.

Якщо поняття ґрунтується на його найголовнішій властивості

чи вдалому порівнянні, то й в інших мовах ці ознаки братимуться за

визначальні (наприклад: user — користувач, mouse — мишка, reset

— перезапуск, тощо). У таких випадках переклад терміна перетво�

рюється на переклад звичайного слова, що є найпростішим шляхом

підбирання власномовної назви до певного наукового поняття.

Інколи для знаходження оптимального національного терміна

доцільно зіставити терміни�відповідники з кількох мов і вибрати

для перекладу найвдаліший. Так, термін інтернаціоналізм «директ�

мейл» означає «реклама товарів і послуг через розсилання конкрет�

ним адресатам». Ось деякі національні назви цього поняття: англ.:

direct mail; нім: Werbung der Post; рос: директ мейл. Умотивованість

німецького терміна підказала термінологам найкращий варіант для

українського відповідника: «рекламування поштою».

Лексичні одиниці української мови, так само як і англійської,

розвивають нові значення задля позначення нових понять і об'єк�
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тів. Прикладами функціонування лексичних одиниць у новому

лексико�синтаксичному варіанті є такі терміни, як мультиплікація

«оживлення», меню «список команд», програма «комп'ютерна».

Більшість з цих новоутворень пройшла синхронний шлях разом

з англійськими термінами у процесі розвинення нового значення,

тому точніше було б вважати, що було запозичене нове значення,

а не лексична одиниця.

Розвиток мови — об'єктивний процес, у якому основну роль

відіграє молоде покоління як найбільш гнучкий шар населення.

При цьому основним джерелом поповнення словникового запасу

мови слугує неформальне мовлення. Однією із причин виникнення

такої «мови» вважається її виключна місткість, коли трьома�чотир�

ма специфічними словами можна передати чималий абзац літера�

турно опрацьованого технічного тексту.

Процес набуття нової лексики, більша частина якої — перероб�

лені на місцеву манеру англійські слова, породило спочатку жарго�

нізми, а потім і терміни нової субкультури. І зрозумілі більшості

такі слова як «юзер», «вінді», »геймер» користуються більшою по�

пулярністю, ніж їхні літературні еквіваленти «користувач», «опера�

ційна система Windows» чи просто «гравець».

Крім того, світ прикладних програм загалом і комп'ютерних ігор

дозволив собі «погратися» не лише зі сприйняттям світу, а й з такою

святинею, як слово. Комп'ютерні ігри спричинили до появи нових

діалектів, суміш англо�місцевого жаргону із специфічними назвами

віртуальних світів і ще багато з чим. Причому , пересічному «думеру»

чи «квакеру» важко буде зрозуміти «едвенчера», якщо вони загово�

рять на «своїх» мовах (думер — гравець у гру�бойовик  Doom —

смерть; відповідно, квакер — гравець у її більш сучасний варіант

Quake  — землетрус, едвкнчер — гравець в Adventure — пригоди).

Процес аналізу неформального мовлення взагалі і мови комп'ю�

терників зокрема ускладнюється різноманітністю й неоднозначніс�

тю термінології (професіоналізми, арго, жаргон, сленг, соціолект).

У комп'ютерному дискурсі домінують англомовні лексичні основи

(варваризми та семантичні кальки) та існує тенденція до уніфікації

норм і правил комунікації. Основна тенденція у формуванні ком�

п'ютерних термінів — максимальне скорочення способів передачі

інформації.

Перспективи вивчення комп'ютерного дискурсу передбачають�

ся в освітленні специфіки різних жанрів даного типу спілкування,

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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у вивченні функціонування двох найважливіших типів дискурсу —

масово�інформаційного і повсякденного — у всіх інших сферах

спілкування, у встановленні експресивних характеристик комп'ю�

терного дискурсу, що випливають із його віртуальності і викорис�

тання мультимедійних засобів, в освітленні міжкультурних особли�

востей використання англійської мови як засобу міжнародного

спілкування у віртуальному просторі.

Хоча англійська не є легкою мовою для вивчення, лінгвісти вва�

жають, що вона дуже гнучка, і її легко пристосувати до різного сере�

довища, використовуючи вокабуляр з інших мов. У Кембриджській

енциклопедії англійської мови Девіда Кристала сучасна англійська

поєднує слова із 150 інших мов [5,97]. Проблема в тому, що чим

більше неносіїв мови розмовляють англійською, тим більше вона

змінюється, щоб відповідати регіональним потребам. Кристал навіть

вважає, що  вона може перетворитися в нерозбірливі усні форми, як

це відбулося з французькою та іспанською відносно латинської.

Словники Азіатської, Австралійської, Карибської та Південноафри�

канської англійської вже існують, і в них є багато слів, які невідомі

британцям або північноамериканцям. Проте він також зазначає, що

для міжнародних цілей існуватиме нейтральна форма англійської.

У сучасному світі дуже важливо не тільки володіти  найпоши�

ренішою мовою, а й знати інші іноземні мови. Як це не парадоксаль�

но, ця потреба менше відчувається людьми, рідна мова яких належить

до так званих головних, тоді як у невеличких країнах, де національ�

ною мовою не розмовляють за межами країни, завжди була потреба

у володінні іноземними мовами, щоб мати доступ у великий світ.

Вважається, що через кілька років 1,5 мільярду людей — чверть

усього світового населення розмовлятиме англійською. І для пере�

важної більшості з них це буде друга, або третя мова (тільки для

400 мільйонів англійська є рідною). Три чверті світової кореспон�

денції і 80% електронної пошти в Інтернеті зараз ведеться англійсь�

кою [4,193].

При вивченні англійської мови терміни комп'ютерного дис�

курсу створюють певні труднощі як у розумінні, так і продукуванні

тексту, тому велику увагу треба приділяти технологіям, що орієнто�

вані на збереження аутентичності та ціннісній значимості іншо�

мовних матеріалів.

При розгляданні процесу термінологізації в лінгвістичному

плані привертає увагу та обставина, що для номінації спеціального
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поняття, як правило, не створюються нові мовні знаки, а викорис�

товуються наявні у загальній мові одиниці. Використання мовних

знаків для передачі термінованих понять через надання їм нового,

спеціального значення відбувається саме через мотивацію. Вона

являє собою вибір для номінації науково�технічного поняття тако�

го мовного знака, термінологічне значення якого мало б спільні

риси з вихідною семою, що надається знакові при термінологізації.

У зв'язку із становленням та розвитком економічних відносин в на�

шій державі, створенням передумов для використання ринкових мето�

дів регулювання суспільно�економічних взаємин і входженням Укра�

їни у світове співтовариство актуальним є на часі питання осмислення

термінів, їх висхідних та низхідних асоціацій, концептуативних репре�

зентацій. В науковій літературі значна увага фокусується на перекла�

дацьких аспектах економічних термінів, термінології в галузі Internet

комунікацій, екології, в юридичному дискурсі тощо. Динаміка науко�

во�технічних та соціально�економічних процесів в суспільстві вимагає

адекватного осмислення  концепцій, перекладу і розуміння  термінів.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ К УЧЕБНОЙ РАБОТЕ В ВУЗЕ

У статті розглядаються питання адаптації студентів з обмеже�
ними можливостями до навчальної роботи у ВНЗ. Для успішної адап�
тації пропонуються застосування в роботі зі студентами технологій
педагогічної підтримки та соціального самовизначення.

Author reviews the problems of disabled students adaptation to higher
education. To attain success, it is recommended to use pedagogical support
technologies and social self�definition technologies.

Постановка проблемы. Обострение проблемы здоровья людей

в мире обусловило возросшее число людей с ограниченными воз�

можностями. С каждым годом людей с ограниченными возможнос�

тями становится все больше, и всё больше ограничений они

ощущают со стороны здорового общества, что затрудняет процессы

социализации и адаптации таких людей в социальной среде. Одним

из путей решения проблемы социализации людей с ограниченными

возможностями современная наука видит в получении ими высшего

образования и осуществлении профессиональной подготовки. 

В связи с постоянно пополняющимся контингентом студентов

с ограниченными возможностями здоровья в отечественных вузах,

перед педагогами возникает ряд новых проблем, касающихся их

обучения. 

Специфика такой работы будет обусловлена индивидуальными

особенностями каждого студента, особенностями его заболевания

и степенью ограниченности его функциональных возможностей,

с одной стороны, а также квалификацией профессионалов, осу�

ществляющих психологическую реабилитацию в процессе профес�

сиональной подготовки таких студентов, — с другой [5]. 

В процессе обучения в вузе студенты с ограниченными возмож�

ностями сталкиваются с такими трудностями, как темп и особен�

ности восприятия учебной информации по сравнению со здоровы�

ми студентами; темп фиксирования (конспектирования) учебной

информации, темп воспроизведения учебной информации
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на семинарских занятиях, возможности и темп работы на практи�

ческих занятиях; особенностями контроля уровня знаний. Это всё

затрудняет процесс адаптации будущих специалистов с ограничен�

ными возможностями к учебной работе в вузе.

Таким образом, проблема обучения студентов с ограниченными

возможностями заключается в несовершенстве условий для их

успешной адаптации к специфике учебной деятельности высшего

учебного заведения.

Цель статьи — изложить особенности адаптации студентов с

ограниченными возможностями к учебной работе в вузе.

Анализ источников по проблеме. Вопросы адаптации изучались

философами, медиками, психологами, а также педагогами

Б. Ананьевым, В. Шапар, В. Давыдовым, А. Запорожцем, Б.Ломо�

вым. Ф. Березиным разработаны компоненты адаптации, аспекты

адаптации человека в концепции стресса определены Г. Селье.

Социальную адаптацию как процесс активного приспосабливания

индивида к условиям социальной среды и формирования системы

адекватных отношений рассматриваются О. Беспалько, А. Капс�

кой, Р. Вайнолой. Вопросы адаптации к условиям  среды с по�

мощью адаптивной физической культуры раскрыты в трудах

Д. Мосунова, Н. Лирник, Н. Майковой, В. Майкова, В. Самарс�

кого, Т. Меньшуткина, М. Непочатых, Ю. Михайловой, С. Евсе�

евой. Трудовая адаптация, выступающая ведущим фактором социа�

лизации в трудовой сфере, отмечена Н. Лукашевич, И. Синга�

евской, Е. Бондарчук [3]. Уровни адаптации в медицинском аспек�

те выделены Б. Ткаченко, связь здоровья человека с его адапта�

ционными возможностями определена в работах В. Казначеева,

Р. Баевского, Ю. Макаренко. Л. Выготский рассматривал адапта�

цию как конечную цель всякого обучения (воспитания) [2].

Изложение основного материала. Поступив в высшее учебное

заведение, будущий специалист попадает в совершенно новую для

него среду и условия деятельности. Новизной для него являются

социальный статус — студент, студенческий коллектив�группа,

особый режим деятельности, специфика учебного процесса. Эти

положения требуют от личности определённой самоорганизации,

выработки навыков общения, поведения и деятельности. Для сту�

дента с ограниченными возможностями такая организация его

жизнедеятельности может быть существенно затруднена в связи

с наличием определённых комплексов, связанных, прежде всего,

з особливими потребами: Розділ І
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с общением, способами взаимодействия с окружающими, особен�

ностями его передвижения, что может вызывать трудности в адап�

тации к учебно�профессиональной деятельности.

В педагогическом словаре (под редакцией Е. Рапацевича) учеб�

но�профессиональная деятельность рассматривается как специфи�

ческий вид деятельности, направленный на самого обучаемого

с целью развития, формирования его личности как профессио�

нала [4]. Эта деятельность состоит из следующих компонентов: мо�

тивационно�смыслового (профессиональная мотивация понима�

ния предназначения профессии, освоение профессиональной

деятельности, профессионального общения, мотивы проявления

личности в профессии); деятельностного (решение учебных задач

в ходе самостоятельной работы и выполнения учебных действий

в рамках формирования профессионально значимых качеств спе�

циалиста); оценочно�контрольного (формирование и совершенст�

вование навыков самооценки и самоконтроля) [4, c. 57]. Наличие

описанных комплексов может значительно повлиять на формиро�

вание каждого из компонентов учебно�профессиональной деятель�

ности, в частности на особенности выполнения учебных действий

— способы фиксирования, обработки и воспроизведения учебной

информации. Таким образом, для адаптации специалиста с ограни�

ченными возможностями следует использовать технологии, спо�

собствующие повышению его адаптационных возможностей. 

Для адаптации к новому социальному статусу и группе мы пред�

лагаем использовать социализирующие технологии в образователь�

ном процессе — технологии педагогической поддержки, и техноло�

гии социального самоопределения.

Использование технологии социального самоопределения предпо2
лагает следующие направления:

— социальное самоопределение — адаптация к субъектам

деятельности и общения;

— социальная автономизация — действовать как самобытная

индивидуальность;

— определение себя по отношению к нравственным ценностям

общества;

— осознание своей самости;

— Открытие собственного «Я» — стимул работы над собой.

Реализация технологии социального самоопределения осущест2
вляется путём обращения студента к самонаблюдению, т.е. научить
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студента с ограниченными возможностями наблюдать за собой

и контролировать свои реакции, поведение, мысли, чувства, дея�

тельность; сравнению себя с другими (кем был — кем становлюсь),

т.е. научить оценивать свои достижения по отношению к резуль�

татам собственной деятельности и деятельности других студентов;

самоанализу (чего достиг на каждом этапе), т.е. научить анали�

зировать и адекватно воспринимать успехи и недочёты в учебно�

профессиональной деятельности и безболезненно их устранять.

Технология педагогической поддержки, автором которой является

О. Газман, предполагает не радикальное  официальное вмешатель�

ство в процесс обучения студента, а внимательное изучение его

особенностей и своеобразия поведения в процессе обучения. Мы

используем элементы этой технологии и осуществляем учебно�

воспитательный процесс на основе следующих принципов: 

1. Организация здоровьесберегающего режима деятельности.
Здоровьесберегающий режим деятельности реализуем через дози�

рование учебной нагрузки и информации. Студенты обучаются

очно�заочно, по триместрам по 14�16 дней. Это оптимальный срок

для продуктивной и адекватной учебной деятельности студентов,

учитывая специфику их нозологий. На лекционных занятиях мы

используем конспекты лекций с широкими полями, а также допол�

няем их схемами лекций. Реализация этого принципа происходит

через использование в ходе учебного процесса релаксационных ме�

роприятий, позволяющих снять усталость, эмоциональное и физи�

ческое напряжение. В своей практике мы используем релаксацио�

нные паузы на учебных занятиях.  

2. Поддержка в сфере общения. Для студентов с ограниченными

возможностями очень важна поддержка и оценка их деятельности.

В своей работе мы часто используем жесты и фразы одобрения,

а иногда корректно не соглашаемся, тем самым осуществляя пси�

хологическую поддержку и обеспечивая положительный настрой

на дальнейшую деятельность.  

3. Поддержка и стимуляция интеллектуального развития студен�
та обеспечивается специально разработанными учебно�методи�

ческими комплексами для студентов с ограниченными возможнос�

тями, в которые входят готовые конспекты лекций, методические

рекомендации по подготовке к различным формам работы, по

написанию статей, рефератов; системы оценивания деятельности

студентов. 
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Выводы. Социальные технологии и организация условий учеб�

ной деятельности позволяют:

— снизить уровень тревожности студента;

— адекватно воспринимать требования педагога к объемам

и качеству учебной работы;

— стимулировать студента к дальнейшему совершенствованию

своих личностных и профессиональных качеств;

— помочь студенту успешно адаптироваться к учебной работе

в вузе.
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ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕАЛІВ У МОЛОДІ

Преобразование советской тоталитарной командно�администра�
тивной системы в современных условиях становления демократичес�
кой Украины не возможно без формирования гуманистических идеалов
у людей. Такие идеалы базируются на представлении о человеке как
носителе нравственных ценностей. Достоинство человеческой лич�
ности и честь ее, свобода и ответственность, справедливость и соли�
дарность, толерантность и счастье представляют собой основные
общечеловеческие ценности.

Transformation of the Soviet totalitarian command�management system
to modern conditions of becoming of democratic Ukraine not probably with�
out formation of humanistic ideals at people. Such ideals are based on repre�
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sentation about the person as the carrier of moral values. Advantage of the
human person and honour of it, freedom and the responsibility, validity and
solidarity, tolerance and happiness represent the basic universal values.

На сучасному етапі розвитку незалежна Україна зустрілася з не�

передбаченими фактами, коли не виправдовуються очікувані по�

кладання на демократичну владу, на економічно�виробничі струк�

тури, на підприємництво і ринкову економіку, на прояв людяності

й турботи з боку суспільства. Суспільствознавці, політологи та інші

аналітики разом із владними структурами прагнуть знайти вирі�

шення проблем за допомогою реформування юридичних, політич�

них, економічних та ін. структур. Результат поки що мінімальний,

адже поза увагою залишається головне — моральна культура

окремої людини і суспільства, зокрема гуманістичні ідеали та

засоби їх здійснення. 

З'ясоване у термінах людських сподівань майбутнє являє собою

реалізоване належне. Суто людські прагнення, що є чинниками

належного, своєю чергою спонукають майбутнє через повинне, або

ж моральний ідеал. У гуманістичний спосіб зрозуміти, а тим паче

здійснити майбутнє можна лише завдяки тому, що адекватним чи�

ном усвідомлюється взаємозв'язок ціннісно зорієнтованого майбут�

нього, тобто ідеалу, і фактичної наявної дійсності. Інакше кажучи,

надати фактам нормативно�ціннісної змістовності, а моральним

нормам — фактичної буттєвості і означає віднайти спосіб через пра�

вильно усвідомлене майбутнє гуманізувати наявне буття сьогодення.  

Відтак майбутнє перестає бути предметом дослідження «об'єк�

тивного розвитку фактів». Істотною його характеристикою стає не

суще, а повинне, тобто цілісно і комплексно з гуманістичної пози�

ції майбутнє може бути усвідомленим лише завдяки його осмис�

ленню, віднайденню тих смислів, які притаманні людині, буття

якої наділено саме моральним смислом прагнення вищого блага.

Об'єднуючи смисложиттєвими цілепокладаннями свою діяльність,

молодь набуває необхідних масштабів і критеріїв усвідомлення

і самореалізації себе в оточуючому світі, суспільстві та в спілкуван�

ні з собі подібними. Отже, на передній план такого роду гуманіс�

тичної футурології виступає суто етична проблематика.

Актуальність теми. В сучасних умовах не тільки екологічної кри�

зи, але й кризи морально�культурних засад буття людини, в тому

числі і в Україні, актуалізуються питання довіри зокрема сучасної
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молоді до гуманістичних ідеалів життя. Зруйновані, ходою історії

комуністичні ідеали втратили особливо серед молоді свій авторитет

і перестали бути смисложиттєвими орієнтирами.  

Відкинувши вузький горизонт теорії моралі, і тим більше культу�

ри поведінки, до яких часто�густо з ідеологічних причин зводили

етику позитивістсько зорієнтовані вчення «про світле майбутнє»,

саме зараз надали етиці тієї змістовності, яка ставить в центр належ�

ного повинне, що за вихідний пункт і кінцеву мету вбачає людину з її

найвищою цінністю — людською гідністю. Продовжуючи здій�

снювати в етиці «коперніканський переворот», гуманістична етика

як вчення про смисл життя трансформувалася до питань моральної

необхідності, основу якої становлять абсолютні об'єктивні загально�

людські цінності. Віднайшовши людські смисли, тобто смисложит�

тєві орієнтації через цінності свободи, справедливості і солідарності

як цінності гуманістичні, етика набуває здатності в методологічному

відношенні несуперечливо розв'язати проблему співвідношення

норми і факту, ідеалу і дійсності, майбутнього і сучасного.

Специфікою «етичної революції» є здатність  етичного вчення

об'єднувати на засадах толерантності і довіри різноманітні доробки

світоглядницької релігійно�теологічної, економічно�прагматичної,

художньо�естетичної думки в ту єдину «картину людини», яка

спроможна перетворити сьогодення і на гуманістичних засадах

виробляти такі морально виправдані вимоги до майбутнього, які

вбирають у себе розмаїття різних думок, почуттів, бачень.

Наприклад, ставши на шлях уточнення загальновизнаних у XX ст.

світовою суспільною думкою основних цінностей, сучасна етика

спирається на доробки християнства, гуманістичної філософії,

марксизму, філософської антропології і нового типу раціоналізму.

Методологічні досягнення критичного раціоналізму, отже, дають їй

можливість теоретичні настанови вищеозначених напрямків етичної

думки зорієнтувати на поєднання аксіологічного і гносеологічного

моментів в єдине сукупне достовірне знання про засоби віднайдення

реалістичних шляхів перетворення дійсності на гуманістичних

засадах. Зберігаючи смисложиттєві настанови через трансформуван�

ня основних цінностей в морально�нормативну змістовність вирі�

шення конкретних соціальних проблем, конструктивний раціона�

лізм етики дає можливість віднайдення сукупного аксіолого�гносео�

логічного знання, що набуває форми конкретної наукової теорії ре�

формування суспільної діяльності з усією складністю системи її
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детермінантних чинників — природних, соціальних, економічних,

політичних, естетичних, моральних, релігійних тощо. Засадничений

взаємокритичним співвідношенням ціннісно зорієнтованих різно�

манітних позицій конструктивний раціоналізм дає можливість через

співвідношення конкретних утопій, що набувають змістовних харак�

теристик конкретних гіпотез, включати до процесу конструювання

науково�теоретичного знання вирішення проблем (децизіоністсько�

го знання) різнорівневі характеристики цього знання — від безпосе�

редньо чуттєвого бачення до соціальних концепцій, що кладуть у

свою основу філософсько�метафізичної побудови. Підсумком стає

достовірне ціннісно змістовне поєднання гуманістичної моральної

норми й аналізу фактичної дійсності. Це дає змогу виробляти соці�

альну перспективу, що відповідає людській гідності. Соціальна інже�

нерія на підставі методу конструктивного раціоналізму, на відміну

від критичного раціоналізму, який при вирішенні проблем змуше�

ний був своїм «негативним» утилітаризмом елімінувати моральну

зорієнтованість на вище благо, наповнює децизіоністське знання

смисложиттєвою змістовністю.

Як свідчать намагання громадської думки сучасності реалістично

з'ясувати глобальні проблеми сучасної молоді, що в кінцевому ра�

хунку набуває характеристики створення нової етики відповідаль�

ності, найбільш глибоко, всебічно і конкретно усвідомлює цю про�

блематику. Вона володіє тепер не тільки філософсько�світогляд�

ницьким усвідомленням етики майбутнього, а й ставить сучасну

практичну філософію у зв'язок з так званою малою антропологією.

Переорієнтація філософської антропології на конструктивно�

раціоналістичних рейках в ековіталізм надає можливість сучасній

гуманістичній етиці вбачати головним чинником людської діяльнос�

ті в умовах граничних ситуацій вижити/жити абсолютну цінність

житгя. За таких умов екологічний імператив нової етики відповідаль�

ності не просто вимагає застережливого ставлення до природи, а й

трансформується в конкретне науково�теоретичне знання, яке по�

ряд із збереженням засад людського життя орієнтує відповідальність

людини і суспільства загалом на реалізацію смисложиттєвих мораль�

них орієнтирів, тобто на повнокровне існування людини в світі.

Головним у методології ековіталізму є те, що природа з об'єкта

діяльності перетворюється на носія найвищої цінності — цінності

життя. Відтак соціально�політичні, господарчо�економічні, юридич�

но�правові та інші засади суспільне значущих рішень не тільки набу�
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вають етичної ґрунтовності, а й потребують морально�філософської

культури повсякденного буття кожної молодої людини, яка є здатною

наповнити смисложиттєвим змістом, а з тим і силою людяності все,

коли прагне зрозуміти і розбудувати майбутнє на началах досягнень

людського генія. Такі його величезні здобутки, як наука і техніка, роз�

глянуті крізь призму ековіталістичної ціннісної зорієнтованості, на�

бувають у системі рішень соціальної інженерії характеристик реаль�

ної змістовності екологічного імперативу. Трансформувавши мораль�

ний категоричний імператив І. Канта — ніколи не вбачати в людині

засіб, а тільки мету — через імператив справедливості Л. Нельсона

у вимоги екологічного імперативу, етика однією з перших серед су�

часних гуманістичних вчень стала на шлях відмови від антропоцен�

тризму. Це дало їй можливість не тільки проголошувати морально�

відповідальне ставлення до людини, а й надати йому реальної зміс�

товності через відповідальне ставлення до світу оточуючого, внутріш�

нього та світу надприродного. У такий спосіб в етиці досягається

можливість розглядати майбутнє в реалістичних термінах, органічно

поєднуючи на засадах ековіталізму науку і віру в сукупному науково�

теоретичному знанні при вирішенні конкретних соціальних проблем.

Покладений в основу методології сучасної етики принцип спроб і

помилок і відповідний йому пошук істинного децизіоністського

знання «крок за кроком» надали можливості  теоретикам саме з цих

позицій розглядати соціальну перспективу дня прийдешнього. Ними

було загострено питання про необхідність «іншого прогресу», що

лише за умов дієвого контролю, який дазований на критично�плюра�

лістичному здійсненні соціального консенсусу, можливе досягнення

гуманістичного суспільства майбутнього. Варто зауважити, що  етика

при цьому не прагне створити якусь універсальну мораль з одними

вимогами для всіх людей, соціальних груп, етносів, регіонів тощо. Її

моральні вимоги, що ґрунтуються на ековідповідальності, кон�

струюються через трасформацію ціннісних засад людського буття, до

яких, першою чергою, належить право кожної людини на життя. 

Постаючи як єдність теоретичних і практичних засад, етика

стала потужним чинником перетворення екогуманістичних бачень

і суджень у конкретні практичні вимоги як до всесвітніх громадсь�

ких організацій, державних установ, політичних партій, так і до

громадської думки і моральної культури окремої особистості, що

всі разом безпосередньо взаємовідповідають за сучасне і майбутнє.

Віхою гуманізації суспільного життя в умовах глобальних проблем,
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цивілізаційних розломів і подальшої глобалізації світу названо

Стокгольмську декларацію. Вона є невичерпним джерелом для ос�

мислення і вирішення конкретних проблем людини і людства

в умовах інформативно�технологічного суспільства, яке вступило

в XXI століття. Саме завдяки рішенням різних  партій світу на рівні

з'їздів та інших організаційних заходів молодь отримує не тільки

нові достовірні знання щодо вирішення актуальних проблем сього�

дення, а й комплекс обґрунтованих соціально�політичних, духов�

но�культурних, релігійно�теологічних, господарчо�економічних

вимог�програм. Практика довела й щоразу доводить, що гуманіс�

тична етика з її орієнтацією на гуманістичні цінності, до яких тепер

включено як головну абсолютну цінність життя, є найважливішим

знаряддям розуміння і здійснення майбутнього людства, які відпо�

відають гідності кожної людини.

Висновок. Сьогодення нашої країни наочно свідчить про те, що

всілякі спроби здійснити демократизацію державної влади, еконо�

міко — виробничих відносин, юридичної практики, зокрема діяль�

ності суддів усіх рангів, тощо наочно свідчать, що реформування

суспільства на гуманістичних засадах неможливе без формування

в людей нових ідеалів, які б у центр усіх перетворень ставили люди�

ну. Насамперед таке формування потрібно здійснювати у нашої

молоді, якій не тільки належить майбутнє, але й день сьогоднішній.

Однак вся суть в тому й полягає, що без етики цінностей не мож�

ливі ні гуманістичні ідеали, ні їх здійснення. 
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ГУМАНІСТИЧНА ТРАДИЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ Й ОСВІТИ

Необходимость реформирования системы образования Украины, ее
усовершенствование и повышение уровня качества является важ�
нейшей проблемой, которая в значительной степени обусловливается
проблемами глобализации. В статье рассмотрены вопросы реформи�
рования образования с учетом национальной философской традиции.

Necessity of reforming of an education system of Ukraine, its improvement
and increase of a degree of quality is the major problem which is substantial�
ly caused by problems of globalization. In article questions of reforming of
education are considered in view of national philosophical tradition.

У кожному суспільстві в багато в кого з людей складається вра�

ження, що філософія — це якийсь особливий вид знання, яке до�

ступне лише вузькому колу фахівців, а для більшості людей ці знан�

ня не потрібні. Але ж це не так.  Усі ми філософствуємо тією мірою,

якою діємо як свідомі істоти, коли спираємось у своїх міркуваннях

на найбільш загальні принципи осмислення світу. Історія пізнання

засвідчує, що філософія є найдієвішим фактором культури, справ�

ляючи постійний і достатньо потужний вплив на науку. 

Інша особливість філософії полягає в тому, що кожна епоха,

кожне покоління дивляться на історію суспільства і на історію роз�

витку філософської думки по�своєму, з висоти особистісного ба�

чення світу, з позицій особистісних проблем, зумовлених часом. Це

означає, що філософію потрібно постійно і вивчати, і розвивати.

У XXI ст. першочерговості набуває концепція безперервного

навчання впродовж усього життя. Вона є гідною відповіддю

на виклик рухливого та динамічного світу, зміни в якому відбува�

ються досить швидко. Прагнення до постійної самоосвіти прита�

манне лише особистості, яка має високий рівень духовної культури.

Виявленню здібностей особистості нерідко заважає діюча система

виховання. Такі предмети, як людино� і суспільствознавство, а та�

кож релігієзнавство, філософія, етика, естетика, дають змогу люди�

ні розуміти себе, деякі глобальні цілісності відносно себе, сенс
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життя, допомагають розкрити свій потенціал. Тому наше століття

можна назвати століттям науково�філософського прогресу, інфор�

маційних технологій.

Водночас відмітимо, що названі процеси перебігають неодно�

значно, іноді навіть болісно, що спричиняє появу цілої низки

гострих концептуальних і практичних проблем.

На жаль, деякі діячі у царині педагогіки заявляють, що викладати

філософію потрібно у школі і кивають при цьому на Захід — там у ви�

щих навчальних закладах технічного профілю гуманітарних дисци�

плін не читають. Уже все вивчено у школі, гімназії, там формується

світогляд, а у вищій школі вже нічого робити, тут потрібно лише спе�

ціальне знання. Та проти такого підходу в українській традиції, хоча

і по�різному, і в різні часи виступали філософи, мислителі, культурні

діячі — люди, які не байдужі освітньо�виховного процесу. То може

варто до цього прислухатися? Ось, хоча б, деякі думки нашого сучас�

ника В. О. Босенко. які він висловлює у книзі «Воспитатть воспита�

теля»: «… Чего совсем не хватает нашему воспитательно�образова�

тельному делу, так это теории. Нет идеи (не идей, а именно идеи,

единой в самом широком и глубоком философском смысле), состав�

ляющей стратегическую линию, соответствующей объективному,

необходимому саморазвитию. … Выход — в овладении… теоретичес�

ким мышлением диалектического типа»  [1, с.14]. 

Проте є речі, які не варто нав'язувати у дуже ранньому віці, коли

внаслідок свого розвитку дитина не зможе сприймати, зрозуміти те,

що їй пропонують (не завчити, завчити можна все, що завгодно).

Є певна межа, певна грань, до якої треба дорости, дійти особистим

досвідом, своїм зусиллям. І це стосується не лише філософії. Наш

видатний співвітчизник О. Потебня, розмірковуючи над пробле�

мами важливої ланки гносеології «філософії мови», доходить

невтішних висновків щодо засвоєння іноземної мови в ранньому

віці. Але нині це дуже модно — рання спеціалізація. Психологи

тестують дошкільнят з тим, щоб якнайраніше виявити схильності,

здібності малечі.

Щільний зв'язок мови з душевним життям людини змушував

вченого замислитися над значенням рідної мови для розвитку

індивідів і цілого народу, а далі — над значенням багатомовності

і впливом чужоземної школи.

Денаціоналізації найбільше «сприяє» те, що молодому поколінню

замість родинного виховання підсовують найкращий із виховних

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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сурогатів — школу. Особливо, якщо це іншомовна школа. Причому

її учні за однакових інших умов залишаються позаду тих, кому

в школі не треба забувати попереднє, а лише вчитися, тобто доклада�

ти шкільні додатки до поза� і передшкільних його запасів. Така доля

зненаціоналізованого народу, для якого вже сама умова і моральна

підлеглість витворюють цілу низку непридатних умов існування.

Цікавий висновок О. Потебні щодо навчання дітей змалку чужої

мови. Він вважає, що для загального розвитку це надзвичайно шкід�

ливо: «Знання двох мов у ранньому віці — це не є опанування двох

систем висловлювання одного і того самого кола думок, а лише

роздвоєння цього кола, що стає на заваді формуванню єдиноціліс�

ного світогляду та перешкоджає науковій абстракції» [2, с. 263].

Палке прагнення дворян навчати своїх дітей іноземних мов ви�

кликає засудження не саме собою, а негідними мотивами. Вони

дивляться на знання іноземних мов як на засіб піднестися над по�

сполитими та засіб взаємин із іноземцями. У цих взаєминах вони не

шукають поваг іноземців, а стараються говорити по�їхньому. У мові

вбачають тільки звук, а не думку.

О. Потебня дійшов висновку, що двомовність гальмує поступ

дитини у шкільній науці, оскільки здорове засвоєння чужих мов

має випливати з потреб практичних (як, наприклад, торговельні

зносини) або з потреб поширення меж застосування думки. Таких

цілей у ранньому віці немає, і тоді чуже слово, яке здобуває тобі

місце побіч рідного, не додає нічого до знання, а подібно до чужого

тіла в організмі існує і псує його діяльність.

О. Потебня також застерігає від можливості в майбутньому замі�

ни різних мов однією загальнолюдською, бо це призведе, на його

погляд, до зниження рівня думки. Мова — це не лише дана система

засобів пізнання. Вона так само, як і пізнання, не відокремлена від

інших сторін людського життя. Те, що ми пізнаємо, впливає на нас

естетично і морально. Мова — це рівночасно шлях витворення

естетичних і моральних ідеалів (див.: [2, с. 256]).

Ті нації, що втрачають свою рідну мову і приймають чужу, не

мають духовної самостійності, вони не спроможні обстояти  своє

право на життя між іншими націями і тому самим процесом життя

засуджені на смерть.  Нація перетворюється на населення зі своїми

специфічними проблемами й інтересами.

З іншого боку, до цього доходять О. Новицький і С. Гогоцький.

Розумова діяльність залежить від духу навчання (або системи освіти).

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
виховання і соціалізації людей 
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Що ж необхідно, з точки зору С. Гогоцького, для успішного

навчання?

Поряд з планом, що відповідає змісту предмета, виклад матеріа�

лу з урахуванням ступеня підготовки учня, використання засобів,

які постійно збуджують цікавість до предмета і уважність, чіткість

викладу кожного предмета окремо, необхідно ще цілісне завершен�

ня цього процесу через «правльний настрій розуму, волі і серця

в ньому самому (учні — прим. автора) як члену громадянського

суспільства, людства, і цілого світу» [3, т. 2, с. 631]. Це досягається

духом навчання. С. Гогоцький розрізняє предметний і суб'єктивний

дух навчання. Під предметним духом він розуміє визначене відно�

шення предмета навчання до ідеї життя взагалі, або викладення

матеріалу під кутом зору якої�небудь системи світобачення, навіть

без викладення самої системи. Суб'єктивний дух навчання, чи пе�

дагогічний, полягає в тому, що педагог має певне визначене світо�

бачення, що висвітлюється у ставленні до вихованців [3, т. 2, с. 632].

Однак не всі предмети (і науки) однаковою мірою сприяють духу

навчання. Найсприятливіші можливості виникають там, де про�

блеми науки безпосередньо або опосередковано стикаються з мо�

ральною природою людини. С. Гогоцький нарікає, що є ціла галузь

наук (математика, механіка, анатомія), які зайняті лише вивченням

фізичного світу і не виходять із цього штучного, обмеженого, замк�

неного кола, не задаються питанням про відношення наукових ін�

тересів із законами моралі, з законами духу. (Майже століття пото�

му самі вчені�природознавці дійшли висновку про неможливість

розриву діяльності вченого в плані досягнення певних наукових

результатів, відкриттів і моральної відповідальності за використан�

ня їх і впливу на долю людства взагалі [4]). «Оскільки значення

і достоїнство людини, — продовжує далі С. Гогоцький, — стверд�

жуються на вічному достоїнстві людини, початку, що її одухотво�

ряє, на причетності цього початку до нескінченого, дух навчання

не буде істинним і сам себе зрадить, якщо в предметах навчання не

буде проведений позитивний погляд на початок нашого мораль�

ного життя та діяльності» [2, т. 2, с. 633].

Якщо наука нехтуватиме духом навчання, то це негативно по�

значиться на ній самій, вона втратить свою життєву силу. І якщо

науки, зайняті лише механічним законами, не можуть позитивно

впливати на дух навчання, то вони повинні хоча б не цуратися його

(прямо чи опосередковано). Адже «мета навчання полягає в розвої

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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всіх сил вихованця, і переважно його розумової природи, що по�

єднує всіх нас в єдине царство розуму, царство духу». (З огляду на це

хотілося б зазначити, що у С. Гогоцького і О. Новицького постав�

лено дуже актуальну, як на сьогодні, проблему, пов'язану із при�

скоренням науково�технічного прогресу, — гуманітаризація тех�

нічного навчання. Парадоксальність ситуації полягає в тому, що,

з одного боку, розвиток науки надає суспільству різні технічні засо�

би, які полегшують життя людини і які вимагають високої наукової

компетентності, а з іншого — поширення технічного середовища

перебування людини призводить до деякої однобічності, вузькості

у сфері людського спілкування. І як наслідок — дегуманізації нау�

ки, яка приводить до втрати справжніх людських ідеалів, породжує

конфлікти між істинним змістом наукової діяльності та способом її

здійснення, намаганнями використати наукові досягнення в руй�

нівних цілях.

Дивовижно прозірливі були вчені XIX ст., які вже тоді поперед�

жували про загрозу технократичного стилю мислення і наполягали

на необхідності виховання широко освічених фахівців, які можуть

приймати відповідальні рішення і діяти помірковано.

І на завершення ще про один момент, що його висувають на ко�

ристь ранньої спеціалізації. Він пов'язаний із так званим інфор�

маційним вибухом. «Не так страшен «взрыв», как его «малюют»…

Не говоря уже о том, что не столько он информационный, сколько

дезинформационный» — пишет В. А. Босенко. — Действительно

результативной, подлинно научной информации, без которой не

обойтись, не так уж катастрофически много, чтобы опасаться за че�

ловеческие возможности» [1, с. 24].

У цьому сенсі абсолютно незрозумілою є ситуація, що склада�

ється у вищій школі у зв'язку з Болонським процесом. Адже прого�

лошується його щільний зв'язок з національною традицією. До тра�

диції ж української освіти належить особливо шанобливе ставлен�

ня до філософії, на яку саме зараз ведеться нищівний наступ у ви�

щій школі. Це пов'язано зі зменшенням годин на викладання філо�

софії у вищих навчальних закладах. І це при тому, що в українській

традиції філософія мислиться не тільки як теоретизування,

а як практична мораль. Її сутність ніколи не знаходить відобра�

ження в чистій абстракції, безсторонньому пізнанні речей, а прагне

виявитися практично в чуттєво�релігійному наставлянні, етичному

ладі, розв'язанні світових проблем.

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
виховання і соціалізації людей 
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МОРАЛЬНО/ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЛЮДЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Морально�ценностные ориентации людей с особенными потребнос�
тями наиболее существенны и важны в момент их жизнедеятель�
ности. Формирование этих ориентаций должно воспитать отноше�
ние к ценностям достоинства, свободы, ответственности, справед�
ливости, солидарности, толерантности, как основополагающим,
смысложизненным значимостям. Именно эти ценности позволяют
в любой жизненной ситуации, в любых личностных и общественных
отношениях найти себя, самоутвердится, развить и реализовать
свои сущностные силы.

Moral�valuable orientations of people with especial needs(requirements)
are most essential and important at the moment of their ability to live.
Formation of these orientations should bring up the attitude(relation) to val�
ues of advantage, freedom, the responsibility, validity, solidarity, tolerance,
as basic. These values allow in any vital situation, in any personal and pub�
lic attitudes(relations) to find itself, to develop and realize the intrinsic forces.

Формування життєвої позиції людей з особливими потребами

може бути здійсненим лише на засадах виховання в них гуманіс�

тичних, морально�ціннісних орієнтацій. Саме вони актуалізуються

впродовж усього життя людини, і тому їх достовірне теоретичне

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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розуміння є нагальним. Без усвідомлення людиною чинників, що

визначають саме гуманістичний характер відносин між людьми

в суспільстві, дуже легко будь�яким радикальним вченням, особли�

во революційним, приносити окрему людину в жертву заради так

званого «світлого майбутнього».

Такий функціоналістичний підхід до моралі є, водночас, розу�

мінням людини як суспільної функції. У Маркса це звучить так:

людина є сукупністю суспільних відносин. В. Ленін, проти якого

виступав В. Франкл, прямо каже, що таке друзі і як вони воюють

проти соціал�демократів. Він говорить, що моральні почуття та по�

мисли є ніщо інше, як вираз інтересів того чи іншого класу. Таким

чином, людина і її моральні засади, принципи та її, по суті, духов�

ність виявляються вторинним, похідним від зовнішнього для неї.

Заперечуючи таке нігілістичне ставлення до людини і до моралі

Франкл доводить, що існують некеровані зовнішніми детермінан�

тами цінності, тобто які стоять поза принципом детермінізму — це

цінності, носієм яких є людина, автономна людина як особистість,

як суб'єкт діяльності, не об'єкт, детермінований ззовні, а саме су�

б'єкт, що несе в собі найвищу цінність — гідність. Відтак, говорить

В. Франкл, ми маємо справу із загальнолюдськими цінностями, які

передують моралі, які є смисложиттєвими началами людського

буття. Найголовніша цінність людського буття — це свобода.

А коли свобода може бути суто людською, а не свавіллям? Вона

є свободою саме тому, бо пов'язана з відповідальністю. І саме тут

справа полягає в тому, що ця відповідальність не просто «перед» ки�

мось (чимось), що стоїть над людиною (суспільство, класи), а вона

відповідальна в моральному смислі, як вільна істота, як суб'єкт,

оскільки вона відповідальна «за», за  іншу людину, за суспільство,

і ця відповідальність в неї вільна, а тому вона моральна. І така від�

повідальність, що базується на свободі та гідності людини, розгля�

нута через відносини до іншої людини, до людей, а відтак і до су�

спільства загалом (мораль починається з суспільства, чи з особис�

тості? — з особистості). Ці відносини формуються як певні імпера�

тиви, що їх виробляє особистість у своїх відносинах і стосунках

з іншими. Таким чином, ці повеління не є щось нав'язане зверху,

а те, що є підсумком самоусвідомлення, самозатвердження і само�

реалізації себе як людини. Так складається мораль. Певна річ, лю�

дина застає при народженні певну систему норм, принципів, пра�

вил, тобто мораль, але вона їх переосмислює через своє ставлення
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до світу. І тільки тому вона є моральною істотою, бо вона є вільною,

тобто вона відповідає за своє ставлення і за його результати до лю�

дини, до світу.

Відтак формуються морально�ціннісні орієнтації людини. А ос�

кільки людина не може існувати поза виробництвом, поза систе�

мою детермінації об'єктивних умов, цю систему зовнішньої доціль�

ності свого буття, яке слугує лише підтримкою існування людини

і людей, вона повинна підкорити відповідно до морально�ціннісної

орієнтації (і це вища її повинність, виший її обов'язок як смисло�

життєвий) та гуманістичного цілепокладання. Як зазначає видат�

ний психолог�соціолог А. А. Леонтьєв, людина має бути підготов�

лена не тільки вміти виробляти, а й через виробництво вміти інте�

груватись у світ, і не просто інтегруватись, а привносити у світ своє

«Я», тобто свою персональність, яка реалізується в бутті, оскільки

в усіх відносинах світу, як і виробничих, і природних, і духовно�

культурних, людина як суб'єкт своєї діяльності, виступає вихідною

силою перетворення світу. А як моральна істота людина тільки тоді

реалізує свої сутнісні сили і покликання, тобто затверджується

і самоздійснюється, досягає сенсу свого життя, коли вона до іншої

людини і суспільства загалом ставиться не як до засобу, а як до мети

(І. Кант).

Такий морально�ціннісний підхід до людського буття стає заса�

дою виховання, а з тим і управлінням цим вихованням. Змалечку

людина має відчувати всіма фібрами своєї душі і в будь�якій життє�

вій ситуації себе особистістю, гідність якої полягає не в егоцент�

ризмі, а в доброчинності. Потрібно створювати такі умови, в яких

би людина виявляла свою морально�ціннісну зорієнтованість через

активне сприяння гуманізації буття людей в конкретних ситуаціях.

Це головне завдання виховання. Ще раз підкреслимо, що такий ви�

ховний процес можливий лише за умов того, що моральність розу�

міється не як механічне (за словами В. Франка, технологічне наслі�

дування регулятивним вимогам зовні), а як усвідомлення насампе�

ред, своєї людської гідності, діяльно відповідати за тих, хто тебе ото�

чує в житті, і не тільки ближніх, а й «дальніх», тобто за все людство.

Ці положення смисложиттєвої змістовності морально�ціннісних

орієнтацій людської діяльності взагалі, і окремої людини зокрема є

особливо важливими, коли йдеться про виховання людей з особли�

вими потребами. На жаль, стало нормою розглядати ці проблеми,

передусім, як прояв слабкості, яка потребує моральної компенсова�

з особливими потребами: Розділ І
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ності, щоб жити «по�людських». Часто�густо благодійники не помі�

чають, як своєю «увагою» виявляють неповагу до інваліда.

Виходячи з уявлення про первинність етико�моральної характе�

ристики людського буття, навчальний і виховний процеси життєвої

підготовки людей з особливими потребами потрібно підкорити то�

му, щоб формувати насамперед в інваліда почуття і свідомість осо�

бистої людської гідності. Специфіка такого процесу полягає в тому,

щоб вихована таким чином особистість була здатна не ображатись

і водночас, вміла не бути вісокомірною в своїх стосунках з людьми.

Її морально�ціннісна зорієнтованість має бути спрямована на до�

помогу кожному і всім, хто близько, і хто далеко. Вона повинна

створювати навколо себе клімат доброзичливості і доброчинності.

Тут ми можемо навіть говорити про певний аристократизм мораль�

но�ціннісних орієнтацій людей з особливими потребами. Такі гу�

маністичні життєві позиції повинні набувати і певної форми, а саме

шляхетності і людинолюбства.

Філософсько�етична база формування морально�ціннісних орі�

єнтацій інвалідів повинна логічно і послідовно трансформуватись

у знання етикету — етику побутових і ділових стосунків. Як дово�

дить логіка формування морально�ціннісних орієнтацій, так і прак�

тика їх реалізації, формування морально�культурної, скажімо, шля�

хетної особистості, яка має витончений смак, вміє коректно й при�

ємно спілкуватись у будь�якій життєвій ситуації, не може бути

досягнуто завдяки простому навчанню певних норм і правил пове�

дінки. Потрібно спиратися на філософсько�етичне підґрунтя, що

дає особистості можливість не тільки усвідомити смисложиттєві ха�

рактеристики свого буття. Такі засади слугують морально�життє�

вим переконанням особистості, від яких вона може відмовитися

лише «вирвавши своє серце» (К.Маркс). Саме переконання слугує

живим ланцюгом не тільки нерозривного зв'язку між смисложит�

тєвими настановами, ціннісними орієнтаціями і моральною куль�

турою особистості, але й вони слугують засобом творчого вирішен�

ня життєвих проблем на користь гуманізації людських відносин.

В умовах глобалізації світу, який, за словами О. Ніклеси, стає

заручником «паксекономікана», коли, на догоду капіталу та його

володарям руйнується природа, а екологічна криза призводить,

своєю чергою, до кризи екології людини. Якість життя, як мораль�

но�гуманістичного, приноситься в жертву дріб'язковим потребам

стандартів життя, де гору бере бездуховність. За цих умов мораль�
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но�ціннісна зорієнтованість людського буття перетворюється

на фразу, а сама людина, її цінність вимірюються тим, що з неї

можна взяти з позицій зовнішньої доцільності.

Загалом схвалюючи Болонську хартію і наше приєднання до неї,

не можна не бачити, що пов'язане з нею зменшення філософсько�

світоглядницької бази, як шкільної так і вузівської освіти, не може не

призвести до поглиблення дегуманізації, як суспільного, так і особис�

тісного буття. А це своєю чергою, не може не призвести до перетво�

рення морально�ціннісних орієнтацій людей, зокрема й людей з осо�

бливими потребами, у кращому випадку в добрі наміри та побажання.

Реальний гуманізм нашого суспільства залежить від моральної

культури кожної людини, до яких би верств суспільства вона не

належала. Її матеріальний стан, фізична досконалість чи вади здо�

ров'я, службова посада чи ступінь владних повноважень не повинні

впливати на ціннісні орієнтації кожного члена суспільства і пере�

творювати моральні імперативи лише на вимоги до «суспільно слаб�

ких» і залежних, до яких і належать люди з особливими потребами.

Крах радянської тоталітарної командно�адміністративної систе�

ми довів науково�теоретичну і практичну помилковість, недієвість

спроб формувати сьогодення окремої людини, орієнтуючись

на «світле майбутнє» суспільства в цілому. Віра в соціальний де�

термінізм перетворювала реальну людину на похідну цінність,

що залежить від суспільства та його класів, перетворюючи в такий

спосіб інтереси та почуття людини в щось другорядне, порівняно

з інтересами класів. Фактичним підсумком такої класової етики

ставало перетворення проголошеної рівності людей на систему

взаємозалежних відносин посад тощо.

Щоб перетворити всі сфери суспільства і держави, виробництва

на поле гуманістичних міжлюдських стосунків, в центр суспільної

теорії і практики було поставлено живу, реальну людину, яка уособ�

лює в собі цінність персональної гідності. Відтак людина в сукуп�

ності суспільних відносин перетворюється на первинного носія

можливостей і здатностей іншої людини та суспільства, щоб існува�

ти та діяти. Це перетворює морально�ціннісні орієнтації кожного

окремого індивіда із екзистенційного буття у світі, у вільний вибір

себе, своє самозатвердження і самоздійснення як людини, у відпо�

відне життєвопозитивне ставлення до іншого.

Така смисложиттєва позиція стає засадою створення суспільства

людей вільних і рівних, які працюють і живуть згідно з цінностю

з особливими потребами: Розділ І
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солідарності і толерантності. Базоване на загальнолюдських мо�

рально�ціннісних орієнтаціях суспільство вільних і рівних стало

сьогодні провідною ідеєю при формуванні справедливого ставлен�

ня до людей з особливими потребами. Така справедливість, як ба�

чимо, ґрунтується на повазі кожного члена суспільства саме як су�

б'єкта реалізації гуманістичного цілепокладання. Водночас, саме

ціннісні характеристики суб'єктності вільних і рівних є засадою

перетворення всіх людей на об'єкт доброчинності, насамперед, мо�

рального ставлення, яке й спонукає окремих людей, різні соціальні

групи і навіть економічних і політичних можновладців до шанобли�

вого, поважливого ставлення до кожного члена суспільства, зокре�

ма й до людей з особливими потребами.

Саме така суб'єкт�об'єктна трансформація, що базується на цін�

нісних засадах, не дає перетворитися акту благодійності на факт

зверхнього ставлення до людини з особливими потребами. Відтак

міра аморальності такого благодійного вчинку, тепер вже залежить

від моральної культури благодійника. Водночас, багато в цих від�

носинах залежить і від того, на кого спрямована ця благодійність.

Оскільки часто�густо благодійність втрачає якість доброчинності

саме у ставленні до людей з особливими потребами, в даному ас�

пекті на передній план виходять морально�ціннісні характеристики

цих людей. Цей аспект полягає саме в тому, що в людині з особли�

вими потребами має бути сформована цінність людської гідності

такого рівня, щоб за будь�яких обставин акт благодійності сприй�

мався нею як доброчинність. Завжди бути суб'єктом у стосунках

і відносинах з людьми, організаціями, державою тощо означає

не проявляти моральну зарозумілість, а володіти усіма рівнями мо�

ральної культури, — від любові до ближнього свого до скромного

сприйняття ситуації та скромної поведінки у відповідній ситуації.

Головне: гнівлива незадовільність, не кажучи про зневагу і нена�

висть, категорично мають бути виключені з морального арсеналу.

Ми недаремно сказали про любов до ближнього. Цей високомо�

ральний прояв гуманізму, що притаманний християнській етиці,

має бути засадничим у формуванні морально�ціннісних орієнтацій

людей з особливими потребами на будь�якому етапі і в будь�якій

ситуації виховної роботи і моральної практики.

Як бачимо, життя людини з особливими потребами в сучасних

умовах потребує від такої людини високої самоосмисленості, в якій би

органічно поєднувалися доцільність і цілепокладеність. Втілюючи
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головний життєвий інтерес, смисложиттева цілепокладеність стає

діяльною і реалістично�змістовною завдяки цілеспрямованому і гар�

монійно здійсненому формуванню морально�ціннісних орієнтацій.

Оскільки маємо справу з людиною особливого життєвого статусу, саме

таке формування має низку особливостей. До них, насамперед, нале�

жить розуміння того, що першою потребою в такої людини мають бу�

ти бажання та вміння затвердити в різноманітних життєвих ситуаціях

цінність своєї людської гідності. З іншого боку, виховання такої люди�

ни має бути пов'язано з активним впливом на формування моральної

культури суспільства та інших людей, які б не на словах, а на ділі ста�

вилися з розумінням і повагою до особливих потреб людей�інвалідів.
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ПОЕТИЧНЕ СЛОВО ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ВИХОВАННЯ
У СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОЧУТТЯ

ПАТРІОТИЗМУ І ЛЮБОВІ ДО УКРАЇНИ

В статье раскрывается значение поэтического слова в процессе
воспитания студентов с особыми потребностями, характеризуются
взгляды украинского писателя конца ХІХ — начала ХХ века М. С. Ко�
ноненко на проблемы украинского языка и культуры украинского
народа начала ХХ в. Исследуется отношение писателя к событиям

з особливими потребами: Розділ І
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после 1917 г., анализируется восприятие М. С. Кононенко взаимоот�
ношений Украины и России тех времен.

The value of poetic word in the process of education of students with the
special necessities opens up in the article, the looks of the Ukrainian writer of
end are characterized ХІХ — began ХХ ages М.С. Кононенко on the prob�
lems of Ukrainian and culture of the Ukrainian people of beginning of ХХ
age. Attitude of writer toward events after 1917 year is explored, perception
of M.S. Kononenko toward of Ukraine and Russia of those times is analysed.

Слово — це невичерпне джерело й акумулятор інформації про

наше минуле, сучасне та майбутнє. Поетичне слово є ноосферним

згустком думки людства взагалі й безпосереднім знаряддям пере�

дання думок і переживань конкретної особи. Поезія як рід худож�

ньої літератури є найлегшою, найзрозумілішою і найдоступнішою

формою спілкування між читачем або слухачем та письменником. 

Для сучасного студентства, зокрема для студентів з особливими

потребами, на заняттях з історії літератури вельми слушним є вико�

ристання інформації про розвиток поетичного слова на зразках

художніх творів не лише загальновідомих письменників, а тих, хто

заробив свій посильний внесок у розвиток поетичного мистецтва

і тим самим чи не найбільший вплив на хід літературного процесу.

Студентам з особливими потребами особливо цікаво буде дізна�

тися про особливості сприйняття такими письменниками поняття

патріотизму щодо рідної батьківщини, висловлення особистої

позиції стосовно подій, що відбувалися за життя того чи іншого

письменника засобами поетичної словесності. 

Прикладом опрацювання проблеми «поет — Вітчизна» є аналіз

поетичної спадщини Мусія Степановича Кононенка (1864 — 1922).

Образ України у поетичній творчості М. Кононенка є централь�

ним. Це образ рідної землі, яка прагне за допомогою аналізу свого

минулого «знести з очей народу тьму�полуду», ним пройнята вся

поезія автора (збірки «Ліра» (1885), «Струна» (1908), «Хвилі» (1917)).

Поезії перших збірок найбільше наповнені або мотивами

захоплення красою рідної землі («Душа моя знає Вкраїну / І любить,

кохає її» («Кобзар»); «Здається, не стрітив ніде б на всім світі /

Другої такої, як се сторона» («Спомин»); «О, любий краю, моя

Вкраїна чарівна, / В тобі ж тоді, мій тихий раю, / Цвістиме кращая

весна» («Елегія»)), або відвертою ностальгією за втраченою
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могутністю держави («Батуринські руїни»), причому поет в останній

поезії проводить аналогію: образ зруйнованого палацу — це образ

України, сучасної авторові, де про могутню силу залишилася лише

невелика пам'ять — тінь, у якої «з туману, неначе мрії, одежа й тіло

зіткані». Це тінь колишньої надії на державність України, яка зни�

кає з появою хмар. Та інколи М. Кононенко шляхом показу в поезі�

ях боротьби інших народів розкриває своє бачення майбутньої долі

України. Це, зокрема, поезії «Одинока могила» і «З сербських моти�

вів», які можна віднести до тематичного «балканського» визвольно�

го пласту в українській поезії (подібні мотиви трапляються в цілих

циклах поезій І. Франка, Лесі Українки). Поезії є відгуком на події,

що відбувалися в Сербії наприкінці ХІХ ст., яка була під владою

Туреччини. Зацікавлює у даних поезіях намагання поета шляхом

використання народної символіки вибудувати мистецьку транспо�

зицію «Сербія — Україна». Для Кононенка доля Сербії — це доля

його України, незахищеної від знущань і посягань не лише на дер�

жавність, а й на свою мову, це доля українського народу, який подіб�

но до плугаря («Орач») лише може картати себе за нездатність захис�

титися від нападників. Земля, яка повинна надихати на боротьбу,

забирає лише сили в народу. І єдина зброя, яка ще може тримати

народ в боротьбі — це мова, «найвищий, найцінніший подарунок».

У поезіях «Хвилі» автор найчастіше розкриває образ України за до�

помогою численних інвектив щодо земляків�перевертнів, через зобра�

ження ставлення до рідної землі так званих демократів. Однак із біль�

шості поезій Україна постає перед нами зажурена тими вчинками своїх

дітей�перевертнів, які призводять до занепаду рідної культури та мови. 

Також у поезіях М. Кононенко використовує коронний жанр

політичного сатирика — куплетну структуру з рефреном, який про�

стежується майже в усіх поезіях «Хвиль» і несе основне смислове

навантаження, при цьому навмисне заземлюючи зденаціоналізоване

українське панство, вживаючи емоційно виразні образи, які, попри

своєрідне згрубіле формулювання, сповнені внутрішньої експресії,

вдало передаючи стан позірного самокаяття:

...Що, справді, ми — Вкраїни діти,
Та гриземо чужий маслак,
Що, може, з нас були б і люде,
Ми б, може, помогли братам
Знести з очей пітьму�полуду... [3, с. 51].

з особливими потребами: Розділ І
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У «Хвилях» письменник розкриває поетичну ретроспективу

образу України, добровільно закутої в кайдани неволі. Письменник

показує сучасний стан України, полохливих українофілів, панів,

які, забувши про існування своєї рідної мови, духовних цінностей,

обличчям повернулися на Північ, стали «вірними рабами моска�

лів». І на противагу своїм сучасникам Кононенко виводить з мину�

лого образи князя Київської Русі Святослава і гетьмана Івана Мазе�

пи. Це — справжні герої�лицарі своєї доби, один із яких, Свято�

слав, завжди повідомляв своїх ворогів про початок бойових дій:

«Я йду на вас війною!» [3, с. 74].

Однак із більшості поезій Україна постає перед нами зажуреною

тими вчинками своїх дітей�перевертнів, які призводять до занепаду

рідної культури та мови. З цього приводу зацікавлюють поезії циклу

«Нові пісні на стародавній голос», які є авторською переробкою

відомих українських пісень фольклорного та літературного поход�

ження.

Поетика циклу «Нових пісень» поступово набуває сатирико�

викривального тону. Автор засуджує тих пасинків України, «пере�

вертнів», які «на роботу ж подалися в чужий край», стали «злочин�

цями рідної сторони»; научає «сусідів�ворогів» як треба ставитись

до українців, що свідомо показували Україну або в зовсім непри�

вабливому плані, або ж змальовували тихий «куточок», де всі «хо�

дять у сорочках і шароварах». «Нові пісні на стародавній голос»,

наповнені викривальною силою, розкривають авторське ставлення

до рідного краю, до справжніх українців і «перевертнів», яким не

раді й ті, заради кого вони проміняли рідну Вкраїну, їм доручають

найганебнішу справу — йти «Кочубеївською дорогою», тобто шпи�

гувати в рідному краї.

Пісні наповнені оптимістичним пафосом, адже, як стверджує

поет, «не скувать душі живої і слова живого» [3, с. 219], тому необ�

хідно самому народові шукати шляху до кращого життя. Інколи

пісні мають прикінцеві заклики, які виражають авторське ставлен�

ня до подій, що відбуваються на терені колишньої Російської

імперії: «Гей, до праці, любі діти, Годі лихо нам терпіти!» [3, с. 222].

Як бачимо, Кононенко має надію, що сини України «будують уже

захист», «роблять діло своє». І перед нами постає Україна, яка

пройшла через століття катувань і знущань з мови, культури, яка

прагне піднестись на вищий щабель духовного розвитку, не

підпадаючи в залежність від «північного сусіда».
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Отже, М. Кононенкові «Нові пісні на стародавній голос» як су�

спільно�політичні переробки відомих пісень допомагають краще

зрозуміти основні чинники становлення нової Української держави.

У роки створення «Хвиль» Мусій Кононенко проживав у Пол�

таві, тому політичні події, які відбувалися у цей період, цілком мали

свій прояв й у творчому доробку письменника. Поезії цього періоду

— це свого роду творче мистецьке переосмислення й усвідомлення

тих подій. М. Кононенко робить невтішні для себе висновки: при�

хід Центральної Ради, а потім більшовиків, постійні криваві сутич�

ки в боротьбі за владу багатьох керівництв призводить лише до то�

го, що народ, який не може обрати правильного шляху, поступово

втрачає навіть мізерні можливості завоювання незалежності, бо він

вже «втратив образ божий». Автор розкриває причини такого свого

ставлення до народу, за допомогою риторизму констатує про

відсутність єдності серед самих українців, порушення основних

морально�етичних цінностей: «Забули правду, сором, честь».

Чому ж саме так поціновував події 1917�1918 рр. письменник?

З історії відомо, що на цей період в Україні припадає діяльність

Центральної Ради, однак їй підпорядковувалась не вся територія

України. У ті роки в Полтаві влада у місті постійно переходила від

одного керівництва до іншого. Поборники кожного з них грабува�

ли місто. Вражаючі спогади про життя у Полтаві наприкінці 1917 —

на початку 1918 рр. залишив інший відомий письменник —

В. Г. Короленко, який також проживав у ті страшні роки в Полтаві.

Так, у листі від 28 грудня 1917 р. він констатує: «Нарешті «воно»

прийшло, Полтава три дні п'янствує й громить винні сховища...

Видовище жахливе... — Все наше, — говорять солдати. — Буржуї

попили і досить. Зараз ми... І за будь�якої підлоти висувається цей

мотив». [5, с. 46]. Про постійну зміну влади в Полтаві свідчить

інший лист В. Г. Короленка до А. В. Луначарського: «У нас (Полтаві

— Т.Б.) триває те саме. Інколи вночі чути постріли. Якщо це з пів�

денно�західного боку — підходять повстанці, якщо з південно�

східного боку кладовища — це когось (можливо, багатьох) розстрі�

люють ваші (більшовики. — Т.Б.). Обидві сторони протистоять од�

на одній в жорстокості. Вся наша Полтавщина схожа на порохове

сховище...» [4, 64]. На жаль, листи і свідчення М. Кононенка про

цей період нами не знайдено, але свідчення іншого письменника

цілком допомагають у відтворенні тих подій. Звичайно, що вони не

могли сприйматися М. Кононенком із захопленням, тому в поезіях

з особливими потребами: Розділ І
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того періоду автор висловлює своє негативне ставлення до, здава�

лося б, «кращих часів» порівняно з пануванням Російської імперії.

Використовуючи монологічно�монографічний прийом викладу,

поет констатує безвихідь народу зі «свавільства дикого», пророкую�

чи з гіркотою в серці подальшу долю України:

До волі ми не доросли,
Ми знову станемо рабами,
Сильніші духом та умом
Коверзуватимуть над нами [3, с. 336]. 

Понуро�інвективний тон викладу, моралізаторство, гострота

якого зумовлена трагічністю баченого й осмисленого, допомагають

розкрити основну думку поезії: «Правдиве щастя там живе, / Де на

руках немає крові» [3, с. 335].

Автор використовує традиційні для поезій громадянського

спрямування прийоми: прикінцеві заклики до пробудження, до бо�

ротьби за незалежність рідної Вкраїни; градацію риторичних

питань, наповнених інвективної сили, за допомогою яких автор

засуджує кровопролиття, вимагає замислитись кожного над його

причинами («Народе мій! Що робиш ти? Що дієш ти, очумані�

лий?», «Кого ти б'єш, за що ти б'єш, мій брате, хижий і безсилий?»

[3, 334]; активна метафоризація, якою користується автор з метою

осудження невиправданих боротьбою за незалежність багатьох

злочинів і вбивств (образ народу з «кривавими руками»).

Отже, письменник дотримується думки, що народ, «який праг�

не до впорядкування соціальної справедливості шляхом індивіду�

альних пограбувань, який починає царство справедливості дозво�

лом масових нерозумних розстрілів, що тривають вже роки, такий

народ знаходиться ще далеко від того, щоб стати на чолі кращих

прагнень людства» [4, с. 65]. Крім того, М. Кононенко створює

в одній із поезій («Великодні дзвони») символічний образ, який

має додаткове смислове навантаження, — це образ великодніх

дзвонів, які повинні своїм голосним дзвоном розбудити народ від

страшного сну, зняти з нього «прокляття історії і часу», повернути

його на праведний шлях, «ворушити серця». За допомогою пара�

фразу національного гімну, вміщеному в поезії наприкінці,

в пуанті, Мусій Кононенко прагне висловити найсильніше ба�

жання, яке проходить через усю поетичну творчість письменника,
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— оживити Україну, повернути її обличчям до свого народу, до

світової історії:

Хай проснеться вона, хай промовить усім,
що і тілом, і духом ми люде,
що наш край дорогий ще не вмер у ярмі,
і вмирати ніколи не буде! [3, с. 382]. 

Таким чином, поезії громадянського спрямування останніх

років Мусія Кононенка порівняно з попередніми збірками носять

національно�патріотичний, філософський, людинознавчий харак�

тер, спрямовані не лише на засудження ганебних вчинків «пере�

вертнів�земляків», а й на пошуки причин невміння зберегти неза�

лежність рідної країни. Звичайно, такі погляди на майбутню долю

України не влаштовували багатьох прибічників російського біль�

шовизму, тому Мусія Кононенка 1919 р. було заарештовано. І хоча

за кілька місяців письменник повернувся з тюрми, він був хворий,

зламаний фізично.

Уся поезія Мусія Кононенка просякнута безмежною любов'ю до

України, інколи своє особисте життя автор і ліричний герой в одній

особі навіть не уявляють без України. Цілком очевидним є творче

успадкування Мусієм Кононенком сприйняття Вітчизни�України

Тарасом Шевченком.

Під час вивчення творчості письменників такого ґатунку сту�

денти з особливими потребами вчаться розуміти, що Україна, рідна

земля, повинна бути для них насамперед поняттям духовним, філо�

софським, спрямованим передусім у майбутнє, адже саме аналіз,

правильне поцінування подій минулого й допоможе знайти шляхи

виходу із кризи і в сучасному суспільстві.
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЛЮДИНИ В УМОВАХ
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Катастрофическое состояние окружающей среды, что сейчас уже
существенно влияет на здоровье людей, длительность их жизни
и возможность стабильного существования, заставляет задуматься
о проблемах экологии. При решении этих заданий первостепенным
должно быть экологическое образование и экологическое воспитание.
Главная цель этих составляющих — формирование экологической
культуры человека.

The catastrophic condition of an environment, that already essentially
influences health of people, duration of their life and an opportunity of stable
existence, forces to reflect on problems of ecology. At the decision of these tasks
ecological formation and ecological education should be paramount. An over�
all objective of these making — formation of ecological culture of the person.   

За останнє століття у взаємовідносинах людини з природою ви�

никли разючі зміни. З одного боку, спрацював закон взаємозалеж�

ності кількісних і якісних змін, коли накопичуючись століттями

негативні наслідки людської діяльності здобули нову якість. Проя�

вилось це в катастрофічному забрудненні атмосфери, водних

басейнів, знищенні придатних для життя територій. Достатньо ска�

зати, що пустелі в наш час займають більше 40% таких територій.

Гостро постали проблеми утворення озонових дір в стратосфері,

і можливо, пов'язане з цим глобальне потепління клімату. З іншої

сторони, планета стала замалою для такої кількості людей, яка по�

стійно збільшується. Сьогодні практично не залишилось ні однієї

частини суходолу, водного чи повітряного океану, які були б вільні
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від негативного впливу людини. В результаті виникає глибоке по�

слаблення взаємозв'язку всередині екологічних систем і багатьох

параметрів системи «суспільство — природа.» Лише зрозумівши

природу, на думку Р. Елберга, людина зрозуміє саму себе. 

Актуальність теми полягає в тому, що для майбутнього існуван�

ня людини та біосфери потрібно об'єднати моральність і логіку

мислення. Так як існування нашої цивілізації, її подальша доля ціл�

ковито залежать від того, як швидко стануть «екологічними» наші

свідомість, поведінка та культура.   

Людина — єдина природна істота, яка усвідомлено відносить

себе до природи і до самої себе. Людина протистоїть природі. Вона

сприймає природу як природу, хоча й інакше, ніж істоти, поряд

із якими вона існує і які сприймають завжди лише ту частку при�

роди, що є їхнім особливим життєвим простором, важливим для

їхнього харчування, сприйняття загрози, захисту та виживання.

Людина, не тільки сприймає ягоди та звірів, ріки та гори, блискав�

ку та град; вона дає їм визначення, розпізнає їх, з'ясовує та вико�

ристовує їх. У мові людина закріплює свої дослідження та відмін�

ності для наступних поколінь. Як землероб і скотар, вона вибирає

тих рослин і тварин, які можуть сприяти і підтримувати її життя; їх

вона приручає і розводить. Людина приборкує вогонь, який її — як

і інших істот — так довго лякав.

Оскільки людина протистоїть природі і є принципово вільною

у способах використання її для свого виживання, вона є істотою

знарядь. Тіло крота чи лисиці, на відміну від людського тіла, міс�

тять усі знаряддя, яких вони потребують. Людина навчається на

знаряддях, на техніці. Ґрунтуючись на знанні своїх предків, пере�

даному через мову, вона може нескінченно досліджувати природу,

використовувати її, застосовувати свою владу від мікрокосмосу до

макрокосмосу. 

Людина — від тієї самої миті, коли вона сприйняла природу як

даність — втрутилась у неї. Тисячоліття тому вона вже знала, що

таке втручання може бути небезпечним, але спробувала цю небе�

зпеку подолати. Ерозія грунтів та її подолання були проблемою всіх

високих культур, причому дві тисячі років тому в регіоні Середзем�

ного моря римляни виявили більшу передбачливість та вправність,

ніж європейці ХХ століття.

Протягом останніх двох десятиліть людина відкрила нові дже�

рела енергії і з тих пір цією енергією замінює неймовірні затрати
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м'язової сили. Вона виробила незліченну кількість речовин, яких

нема в природі.

І зараз людина вже стоїть біля того, аби за допомогою комп'юте�

ра спромогтися замінити, підвищити та перевищити найважливіші

функції свого мозку — якщо не специфічні можливості свого духу.

Швидкістю своїх засобів зв'язку і всеохопними засобами комуніка�

ції людина наказала скоротитись просторові і часу. І зараз у цьому

процесі ми цілком готові перейти до суспільства, в якому інформа�

ція та комунікація в змозі замінити деякі галузі виробництва, однак

насамперед — енергію та сировину. Панування людини над приро�

дою здійснюється на межі можливого, і людина мусить бути свідо�

мою того, що цю межу навряд чи можна розширити. Але ставлення

людини до природи має вдосконалюватися, потребу чого ми відчу�

ваємо кожного дня і саме в таких розмірах, які перевищують нашу

здатність сприйняття та опрацювання.

В минулому техніка та ті, хто мав з нею справу, прагнули її то�

тального утвердження, оскільки вона була інструментом досягнен�

ня загальновизнаних цілей. Техніка була засобом лікування хвороб,

полегшувала щоденні турботи та працю, допомагала людям пересу�

ватися та спілкуватися. Здавалося, що технічний прогрес прино�

сить людству лише благо. Наші політичні попередники теж були

в залежності від так званої віри в прогрес. Ніхто не заперечуватиме,

що технічні розробки та їх втілення у виробництві значно сприяють

благоденству людства. Але це має свою ціну: на порозі нового часу

зі споглядального пізнання космічної гармонії наука перетворилася

на точне природознавство, яке змінює все, до чого його застосо�

вують. Гоббс стверджує, що пізнати річ — означає знати, що люди�

на, маючи її в своїх руках може з нею робити. На думку ж Бекона,

знання — це сила, причому та сила, що змінює світ. Панування над

природою і можливість розпоряджатися нею було і залишається

метою всієї сучасної науки. І тому, згідно з цим правилом, те, що

визнається здійсненним, можна відразу здійснювати.

Таким чином, протягом багатьох століть людина змінювала при�

роду — своє життєве середовище — саму себе. Більшість цих змін

незворотні. Наприклад, технологію, яка примножує здатність

людини знищити на планеті все людство й разом із ним більшу час�

тину живого — якщо не життя взагалі. І це лише один з аспектів

технології озброєння. Інший полягає в тому, що озброєння вбиває

не лише тоді, коли воно використовується за призначенням. Адже
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гонка озброєнь вже сьогодні знищує людей третього світу, оскільки

поглинає кошти, які можуть бути передані  розвиненими держава�

ми країнам третього світу у вигляді дійсної допомоги.

Тривожні роздуми з'являються також при розгляді деяких

можливостей біомедицини, генної інженерії. Адже у цих сферах

в новому вигляді постає підкорення природи людиною. Це підко�

рення виявляється в абсолютному пануванні над власним родом,

перетворює індивіда на незахищений об'єкт чужих наказів. Рішен�

ня про народження нового життя з найособистішого акту перетво�

рюється на ситуацію, коли участь у цьому бере певний «третій,» а це

є вже рисою технічного виробничого процесу. В недалекому май�

бутньому люди будуть виготовлятися на замовлення, тобто з певни�

ми фізичними характеристиками та якостями характеру. Людина

готова присвоїти собі абсолютну владу над ще не народженими —

ту владу, використання якої в довгому процесі розвитку — стосовно

існуючої людини та з огляду на людську гідність — ми ще маємо

обмежити.

Було б ілюзією вважати, що небезпечними для людства є лише

наслідки високих технологій. Використання цілком звичайних

технологій теж може призвести до серйозних проблем. Виробницт�

во доступної і постійної електроенергії призвело, наприклад, до не�

безпечного забруднення повітря. Крім того проблема автотранс�

порту. Жоден інший винахід не зробив людину мобільнішою, але

в умовах масової моторизації він кожного року призводить до но�

вих жертв, як наслідок маємо забруднення повітря, загибель лісів,

ерозію ґрунтів та погіршення здоров'я. 

Людина може продовжувати діяти так, як і раніше, тобто пус�

тити технічний прогрес на самоплив, вірячи в розвиток і сподіваю�

чись, що сили ринку, як безвідмовна регульована модель, діють

згідно з людською волею. Можливо обмежитись лиш боротьбою

з симптомами. Якщо було б потрібно більше енергії, стежили б за її

доставкою й намагалися б тримати в рамках можливий негативний

вплив. Продовжували б будувати нові дороги для більшої кількості

автомобілів, спробували б зменшити жертви, покращивши роботу

рятувальних служб. Цей шлях зручніший, бо він звичайний. Але він

був би фатальним, якби тенденція до антигуманності, несвободи

та приниження людської гідності була б подолана тільки за допо�

могою боротьби з симптомами ненормального розвитку, а не зав�

дяки ранішньому розпізнанню цього помилкового розвитку
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та цілковитій відмові від запровадження певних технічних можли�

востей — вже від початку їхньої появи. І це другий шлях.    

Технічний прогрес, що з'явився через свободу науки та еконо�

міки, не повинен піддавати небезпеці гуманність, яка передбачена

конституцією й захищається нею; він не повинен знищувати чи

хоча б порушувати людську гідність. Конституція визнає гідність

основним правом кожної людини, стає на її абсолютний захист

того, що складає ядро людської сутності. Ернст Бенда формулює це

так: «людині притаманна недосконалість так само, як і здатність її

здолати.» 

З цього випливає, що не можна допустити технічний прогрес,

який піддає небезпеці гуманність або зачіпає людську гідність,

оскільки наявних засобів захисту людської гідності недостатньо.

Водночас відмова від можливостей, що він міг би дати, матиме

неминучі наслідки. Зокрема для біомедицини це означає повне

припинення діяльності там, де вона вдається до «розведення»

людей, де вона переступає межі неповторності та індивідуальності.

Своєрідна межа досягається вже тоді, коли відбувається штучне

запліднення: при цьому люди, що з'явились на світ у такий  спосіб,

не знають про своє генетичне походження, і таким чином вони поз�

бавляються певної частки своєї ідентичності.

Етика свідомого обмеження технічно можливої діяльності обо�

в'язково повинна стосуватися людини та її гідності. Етика майбут�

нього буде сприйнята як імпульс нової ролі людини як частинки

природного довкілля. Людина ще й тому буде змушена відмовитися

від частини своїх можливостей, що в іншому разі вона поставить

себе в суперечність із прагненнями та цінностями інших.

Ми звикли ставитися до природи як загарбники. У багатьох ви�

падках ми ведемо війну з природою. Тож екологічного оновлення

індустріального суспільства недостатньо; із природою потрібно під�

писати мир. Це в наших власних інтересах. Адже людина — частина

природного творіння. Будучи живою істотою, як і решта, підкорю�

ється законам еволюції, людина не може існувати, якщо вона не збе�

рігає ресурси, завдяки яким живе вона й житимуть її нащадки, і якщо

вона не береже своє довкілля, що його — як своєрідний життєвий

простір — вона також мусить передати подальшим поколінням.

Шлях людства не завжди був легким. Людство зменшило рівень

неосвіченості, здолало численні хвороби та епідемії, перемогло

рабство і — хоча й частково і не в глобальному масштабі — поклало
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край безоглядній експлуатації людини людиною. Чимало народів

вже користуються величезним досягненням цивілізації — нена�

сильницьким характером внутрішньополітичної боротьби та нена�

сильницьким вирішенням особистих та суспільних конфліктів. 

В майбутньому, є надія, що людству вдасться перейти від пра�

вильного знання до дій. Надія — це очікування добра. З цього при�

воду висловився Ернст Блох: «можна буде відвести небезпеку,

попередити біду, побороти злидні, зміцнити мир, утвердити людсь�

ку гідність як найвищу цінність з огляду на сучасний та майбутній

розвиток технологій. І всього цього можна досягти, не порушуючи

свободу, а шляхом розвитку етичних сил, розвитку відповідальнос�

ті, що потребує свободи.»

Висновок: сьогодні освіта має виховувати любов до природи,

любов до життя й одночасно справлятися з цим життям. Діти му�

сять вчитись жити в світі, що його саме вони часто сприймають

абсурдним і небезпечним, вони мусять пробувати і бачити, що таке

життя. Тому добре все те, що стимулює життя, де діти вступають

в контакт з живим світом: з тваринами, деревами, струмками й кві�

тами. Дворічний малюк, що заворожено спостерігає за кількома

качками, годує білок чи збирає букет квітів, отримує від дійсності

дещо таке, що допомагатиме йому жити. Освіта мусить шукати —

особливо для дітей — центри тяжіння в любові, в гуманному став�

ленні до природи. Підтвердження цього можна знайти в висловлю�

ванні В. П. Астаф'єва: «Врятуватися й урятувати майбутнє планети

й людей можливо, вже зараз, із дитячого садка, почавши виховання

дітей за законами творення, а не руйнування.» Це може бути успіш�

ним лише в випадку надання нової системи екологічної освіти.

Екологічне виховання потребує активного доручення до соціально

— екологічних знань. У кожної особистості повинно сформуватися

почуття відповідальності, гуманізму перед живим світом.

Головна мета освіти на думку Н. Кузена — не підготувати моло�

дих людей до кар'єри, а виховати в них  пошану до життя.        
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кандидат юридичних наук

ВПЛИВ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ НА ФОРМІУВАННЯ
СВІДОМОСТІ ФАХІВЦЯ/АГРАРІЯ З ОСОБЛИВИМИ

ПОТРЕБАМИ ПОЧАТКУ ХХІ СТ. В УКРАЇНІ

Раскрывается воздействие философии образования на формирова�
ние сознания украинского специалиста — агрария начала ХХI ст., как
действие соответствующих идей на процессы воспитания, самовос�
питания и перевоспитания, которые связываются, прежде всего,
с возрождением духовного компонента украинской национальной
аграрной культуры.

The influence of the philosophy of education on forming of the conscious�
ness of the Ukrainian specialist in the sphere of agriculture in the beginning
of the XXI century as the influence of the according ideas on the process of the
education, self�education and re�education, that are associated with the
regeneration of the spiritual component of the Ukrainian national agrarian
culture is considered in the article.

Особливістю сучасного етапу розвитку української соціально�

правової реальності в цілому та її аграрної складової зокрема є де�

монтаж реліктових залишків тоталітарної системи в умовах гострої

необхідності постійного пошуку й швидкого знаходження життєво

важливих рішень. Дійсно, хворобливі й водночас плідні зрушення

відбуваються як у надособистісних соціальних структурах, у тому

числі й у аграрній сфері, так і в індивідуальній морально�правовій

свідомості українців, у тому числі й людей з особливими потреба�

ми, які мають зв'язок з зазначеною сферою. Драматичні зіткнення

різних суспільних сил пробуджують потужні культуротворчі ім�
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пульси, які змушують суб'єктів аграрних відносин, насамперед,

осіб з інвалідністю, звертатися до традиційних ціннісних орієнти�

рів. На нашу думку, успішність цих процесів багато в чому залежить

від такої актуальної проблеми як вплив філософії освіти на форму�

вання професійної свідомості аграріїв з особливими потребами.

Деякі аспекти зазначеної проблеми розглядали в своїх працях

такі вчені як С. О. Черепанова, Н. А. Іордаки, К. Г. Грищенко,

О. М. Губар, И. В. Пономарева, Г. Х. Яворська. Не применшуючи

значення наукових праць наведених вчених, слід зазначити, що

в них відсутнє визначення впливу філософії освіти на формування

свідомості українського фахівця�аграрія з особливими потребами

початку ХХІ ст. в Україні. Саме окреслення зазначеної категорії

і є завданням цієї статті.

Стосовно філософії освіти, С. О. Черепанова  стверджує,  що  це —

сукупність світоглядних теорій та ідей, які визначають тип особистос�

ті, методологію виховання та навчання [1, с.126].  Безумовно, ця наука

сприяє гуманістично�світоглядній полікультурній орієнтації на твор�

чість при здійсненні процесів, пов'язаних з формуванням професійної

свідомості аграрія з інвалідністю початку ХХІ ст. в Україні, відповід�

них креативних дій: вихованню, самовихованню та перевихованню.

Цікавою видається думка й Н.А. Іордаки, що західна філософія

виховання та освіти характеризується варіативністю підходів, зу�

мовленими відсутністю єдиного розуміння сутнісних цілей і зав�

дань духовно�особистісного розвитку, а отже, і способів їх реаліза�

ції [2, с.5].  Вважаємо, що наслідки надмірного захоплення західних

філософів ідеями свободи особистості, що у випадку зменшення

рівня духовної культури (знецінення сімейних стосунків, розпов�

сюдження наркотиків, абортів і гомосексуалізму) може призвести

до руйнації всієї системи освіти та виховання в країнах Євросоюзу,

у тому числі й аграріїв з особливими потребами.

Заслуговує на увагу й слушна думка К.Г. Грищенка, що світове

співтовариство протягом останніх десятиліть кардинально змінює

своє ставлення до всіх видів освіти [3, с.1]. З іншого боку, для

багатьох сучасних західних теорій  виховання людей з особливими

потребами характерні розмитість методологічних засад осмислення

духовності як сутнісної якості особистості й шляхів її розвитку, а

також перебільшення ролі раціонального компонента в процесі

виховання фахівця�аграрія з інвалідністю початку  ХХІ ст. в Україні

в навчальному закладі. При цьому простежується недостатність ува�

з особливими потребами: Розділ І
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ги до соціальної природи виховання зазначеного аграрія, тобто про�

цес виховання в західних навчальних закладах надмірно індивідуалі�

зується й відособлюється межами конкретної особистості. У той же

час, загальнолюдські ціннісні орієнтації майбутній західний фахі�

вець�аграрій з особливими потребами має можливість більшою мі�

рою, ніж український, отримати в родині та релігійних установах.

На нашу думку, актуальними проблемами сучасної української

освіти, по�перше, є: зв'язок навчання з життям, гуманізація та де�

мократизація освітнього процесу [4, с.16]. Можна стверджувати,

що виховання українського аграрія з інвалідністю, формування

його професійної свідомості може відбуватися з використанням

принципів козацької системи виховання — синтезу монастирської

й народної педагогіки, метою якої є духовний розвиток особистості

майбутнього захисника рідної землі, колиски індоєвропейської

спільноти, яка була провідною в історії людства останні тисячі ро�

ків. Ця система може захистити через вплив на професійну свідо�

мість фахівця�аграрія з особливими потребами від неправа, що по�

в'язується з носіями антигонізованої свідомості, які переконані

в невід'ємності своїх прав на насильство й кровопролиття при від�

стоюванні позицій дорефлексивної  самототожності.

Глибинне проникнення в специфіку освіти дозволило О. М. Губарю

стверджувати, що загальноісторична тенденція демократизації всіх

сфер соціуму стимулює її перебудову, антропологізацію правової теорії

й практики [5, с.187�189]. В межах зазначеної перебудови професійне

виховання в ВНЗ України, з нашої точки зору, повинно включати такі

заходи: формування й розвиток у фахівців — аграріїв з інвалідністю

початку ХХІ ст. в Україні особистої відповідальності за свідоме вико�

нання вимог правових нормативних актів у аграрній сфері; формуван�

ня й розвиток у майбутніх аграріїв з особливими потребами високої

духовної культури, моральних якостей, демократичної правосвідо�

мості, високого почуття патріотизму, державного світогляду, належної

фізичної підготовки, засвоєння необхідних для креативної роботи в аг�

рарному секторі України морально�етичних норм поведінки, основою

яких виступають загальнолюдські цінності релігійної етики. Узагалі,

розглядаючи зміст серйозних трансформацій, що зазнала пост�

радянська державна освітня політика підготовки фахівців — аграріїв за

роки незалежності України, можна зробити висновок: існуючий рівень

державної освітньої політики підготовки вищезазначених спеціалістів,

з одного боку, значною мірою не виправдав очікувань, що пов'язу�
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вались із започаткованими реформами, з іншого — як результат, існу�

ючий механізм керування та управління цієї галузі освіти в багатьох

своїх компонентах не відповідає вимогам сучасного суспільного

розвитку. У той же час зазначимо, що чим вище освітній і культурний

рівень фахівців — аграріїв взагалі, та з інвалідністю зокрема, чим швид�

ше йде процес відродження української аграрної культури, тим менше

на селі елементів безсоромності, нечесності в стосунках між людьми.

Вважаємо, якщо основною метою дошкільної освіти майбутніх

фахівців — аграріїв з особливими потребами початку ХХІ ст. в Ук�

раїні виступає засвоєння ними абсолютних цінностей християнсь�

кої етики, то загальна середня освіта забезпечує всебічний його

розвиток як особистості, здібностей, талантів, професійне само�

визначення, формування загальнолюдської моралі. 

Успішність цього процесу багато в чому буде залежати від вико�

ристання принципу наступності в процесі підготовки вищезазна�

чених фахівців — аграріїв. Радянська школа використовувала

жорсткий контроль за поведінкою учнів, діяла ідеологічно�виховна

система (жовтенята, піонери, комсомольці), зараз в українських

школах відбувається процес переходу до демократичного вихован�

ня. Він супроводжується випадками руйнації культури поведінки

учнівської молоді, і в той же час, станом на кінець 2007 р., поведін�

ка учнів в українських школах здебільшого не оцінюється, що,

на нашу думку, незадовільно впливає на весь освітньо�виховний

процес у загальноосвітній середній школі, веде до порушення дис�

ципліни — правил поведінки, які є обов'язковими для всіх членів

групи (суспільства), що підтверджені нормативними актами, звича�

ями, нормами етикету, за порушення яких настає відповідальність. 

Зауважимо, що нині можна з жалем констатувати такий факт:  не�

зважаючи на досягнення аграрної освіти, які забезпечує нова соціопо�

літична система, у масовому вимірі аграрна освіта стала менш якісною,

а там, де відчувається висока якість навчання, — це, як правило, до�

сягнення попередньої епохи, попередньої системи влади, попередньо�

го покоління, а не наслідки втілення принципу ''безмежної свободи''.

Свобода  поєднана з відповідальністю, тому можна стверджува�

ти, що майбутній український фахівець аграрної сфери економіки

з інвалідністю початку ХХІ ст, який не засвоїв абсолютних цін�

ностей християнської етики, не може бути достатньо як вільним,

так і відповідальним. Логічною видається думка, що переходити до

демократичної схеми освіти й виховання треба поступово, залежно

з особливими потребами: Розділ І
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від рівня відродження національної культури в українському су�

спільстві і, у першу чергу, — її духовного компонента. 

Стосовно підготовки юристів  початку ХХІ ст. в Україні для аг�

рарної сфери підкреслимо, що тільки в зазначеному випадку в  сфо�

рмується основоположний компонент їхньої професійної свідо�

мості — професійна відповідальність, на основі якої, при впливі на

аграрну сферу,  зазначений  вищенаведений юрист забезпечить за�

хист, упорядкування й регулювання процесів пов'язаних із сільсь�

когосподарським виробництвом, забезпечить не тільки соціальну

дисципліну під час цих процесів, а й свободу громадян. У цьому

сенсі слушною є думка І.В. Пономарьової щодо підготовки юристів

— ''багато юристів, мало грамотних'' [6, с.108]. Дійсно, бажання

громадян України, в тому числі й селян з особливими потребами,

мати юридичну освіту само по собі має прогресивний характер, але

не завжди процес виховання та навчання майбутніх аграріїв�пра�

ників з інвалідністю у навчальних закладах юридичного профілю в

Україні початку ХХІ ст. має якісний характер. У цьому випадку

хибно сформована особистість не здатна використовувати юрис�

пруденцію як нормативний медіатр, що дозволяє адаптувати владні

вимоги державної мегамашини до психо�антропологічних особли�

востей суб'єктів юридичного регулювання аграрної сфери. Такий

''малограмотний'' юрист не має можливості підтримувати зазначену

сферу економіки держави в упорядкованому, динамічно врівнова�

женому стані за допомогою юридичного регулювання. Вищенаве�

дене відноситься й до юристів з особливими потребами.

Діяльність аграрних освітніх закладів повинна бути інтегрова�

ною з діяльністю інших суспільних інституцій, які займаються аг�

рарними проблемами. Йдеться, найперше, у відповідності до прин�

ципу діяльності, про залучення майбутніх фахівців аграрної сфери

з інвалідністю до участі в процесах, пов'язаних з удосконаленням

сільськогосподарського виробництва. 

Щодо професійного самовиховання зазначених фахівців як його

усвідомленої внутрішньої активності, спрямованої на формування

особистості й вироблення професійних якостей, зазначимо, що воно

передбачає подолання певних неузгодженостей студента�аграрія

з особливими потребами із самим собою, боротьбу з власними недо�

ліками, слабкостями тощо. Методи філософії освіти дають змогу йо�

му шляхом професійного самовиховання засвоювати відповідні про�

відні загальнолюдські цінності, що сприяє формуванню належної
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професійної свідомості юриста. Наприклад, для успішного профе�

сійного самовиховання зазначений фахівець�аграрій повинен вико�

ристовувати такий важливий метод філософії освіти, як самонаказ. 

Самонаказ (наказ самому собі), на думку Г. Х. Яворської, є дійо�

вим методом для вироблення волі та характеру, самовладання й умін�

ня керувати собою навіть у найекстремальніших умовах [7, с.335].

Погоджуючись з твердженням ученого, наголосимо, що формування

професійної свідомості зазначеного юриста може відбуватися й під

впливом професійного перевиховання — процесу подолання тота�

літарних, у професійному вимірі, цінностей, поглядів, уявлень, по�

чуттів і відродження традиційних. 

Шлях України до Європейського Союзу, але ця трансформація

повинен відбуватися з урахуванням принципу традиції щодо тих

аспектів вітчизняної аграрної  освіти, які мають креативний харак�

тер. Саме цей принцип, як ідея збереження історично усталеної

форми кристалізації духовного, виховного та освітнього досвіду

в нормативно�ціннісних структурах, сприяє належному регулятив�

ному впливу на процес формування професійної свідомості май�

бутніх фахівців — аграріїв з інвалідністю початку ХХІ ст. в Україні

у цілому та їх професійної свідомості зокрема.

Висновками даного дослідження є наступне. Вплив філософії

освіти на формування свідомості українського фахівця�аграрія

з особливими потребами  початку ХХІ ст. в Україні — це така дія

ідей духовної культури (перш за все релігійної етики, філософії,

мистецтва), що здатна забезпечити поступовий перехід від сцієн�

тистського напряму професійного виховання та освіти вищенаве�

дених фахівців до більш демократичного, анисцієнтистського,

який необхідно здійснювати повільно, залежно від рівня відрод�

ження духовного компонента національної аграрної культури. Ви�

щезазначені дії створюють умови для розвитку гуманістично —

світоглядної полікультурної орієнтації на креативність (творчість)

при  організації процесу формування професійної культури аграрія,

пов'язаного з відповідним вихованням, самовихованням та переви�

хованням на принципах духовності, наступності, участі, непере�

ривності, інтегрованості професійної відповідальності.

Перспективу подальших наукових розвідок в даному напрямі

вбачаємо в розробці філософської концепції відродження належ�

ного  впливу духовної культури на процеси виховання фахівців�

аграріїв з особливими потребами.

з особливими потребами: Розділ І
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НЕЗАЙНЯТОЇ МОЛОДІ: ДОСВІД І ШЛЯХИ ЙОГО

ПОЛІПШЕННЯ

В статье рассмотрена государственная политика занятости
в сфере предоставления профориентационных и профконсультацион�
ных услуг, а также социальной защиты молодежи с помощью Госу�
дарственной службы занятости Украины.
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In the article is examined the state policy of employment from the point of
view of the assignment of the career�guidance services, and also the social
protection of young people with the aid of state service of the employment of
the Ukraine.

Нормативно�правові основи формування сучасної державної

політики зайнятості в Україні ґрунтуються на принципах рівних

можливостей для всіх громадян незалежно від походження, со�

ціального майнового стану, політичних переконань, ставлення до

релігії та ін. Реалізація такої політики спрямована на досягнення

ефективної зайнятості, запобігання масовому безробіттю, здій�

снення належного соціального захисту в цій сфері і, відповідно,

координації в цьому з іншими напрямами економічної та соці�

альної політики.

Актуальність проблеми полягає в тому, що практика ринкових

перетворень останніх років свідчить про наявність на ринку праці

окремих специфічних соціально�демографічних груп населення,

стан яких суттєво відрізняється від інших, зокрема ступенем соці�

альної захищеності. Насамперед це стосується молоді.

Перехід економіки України до ринкових умов по�новому роз�

криває перспективи молодих людей у сфері вільного обирання про�

фесій, місця проживання, характеру, місця прикладання праці то�

що. Саме ці чинники суттєво впливають на розвиток ринку праці,

можливість задоволення потреб його суб'єктів.

Природно, що на ринку праці, де розгортається певна боротьба

за робочі місця, виграють найбільш кваліфіковані кадри, які мають

конкурентоспроможні професії. За цих умов одна частина молоді,

яка ще не встигла набути професію або трудового досвіду чи не має

належної кваліфікації, не є конкурентоспроможною на ринку праці

і тому часто стає осторонь суспільного виробництва.

Це спричинюють й об'єктивні соціально�економічні умови,

оскільки процесу трудової поведінки молоді ще не протистоять

певні усталені уявлення про життєві та суспільні цінності. Увагу

молоді нерідко привертає сфера тіньової діяльності, де можна біль�

ше заробити, не маючи професії або відповідної кваліфікації. Поза

тим, така діяльність, як правило, не відкриває перед молоддю перс�

пектив для майбутнього утвердження в ринкових умовах. Отже, мо�

лодь, виявляючи найбільшу мобільність, водночас більшою мірою

ніж інші групи населення, підпадає під загрозу стати безробітною.

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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За прогнозом Світового банку, впродовж 2000�2025 рр. кількість

населення України зменшиться на 24%, або на 12 млн. осіб. Сьогодні

в структурі зайнятого населення відбувається зменшення населення

віком 25 — 50 років і заміщення молоддю віком від 15 до 24 років,

а також населенням віком 50�59 років, понад 50% зайнятого населен�

ня — це особи після 40 років, що свідчить про старіння робочої сили.

Суттєвою причиною безробіття молоді в Україні є й необґрун�

товане, а нерідко й помилкове обрання громадянами професій, спе�

ціальностей, які не мають попиту на ринку праці. Зазвичай необ�

думаний професійний вибір призводить до того, що випускники

професійно�технічних, а також і вищих навчальних закладів не мо�

жуть працевлаштуватися за обраним фахом, а особи без професій,

особливо випускники шкіл, — знайти відповідну сферу діяльності.

У межах державної служби зайнятості зроблено чимало для фун�

кціонування системи професійної інформації безробітного населен�

ня. Правовим підґрунтям цієї роботи стала Концепція державної си�

стеми професійної орієнтації, яка була прийнята 27 січня 1994 р.

У ній сформульоване саме поняття професійної інформації, визначе�

на її мета й основні завдання. У 1995 р. за участю всіх зацікавлених мі�

ністерств було підготовлено та затверджено Положення про організа�

цію професійної орієнтації населення, а в системі Міністерства освіти

— Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається.

Прийняті в нашій країні нормативні документи з питань профо�

рієнтації [3�4] вказують на загальні підходи до розгортання такої

роботи, але вона потребує конкретизації для різних категорій насе�

лення і насамперед для молоді [5�7].

Профінформаційні послуги є найбільш потрібними для незай�

нятого населення, яке формується за рахунок вивільнених праців�

ників, осіб, які звільнилися за власним бажанням, випускників

шкіл, професійно�технічних училищ і вищих навчальних закладів,

демобілізованих зі строкової військової служби, вивільнених війсь�

ковослужбовців без права виходу на пенсію, осіб, звільнених

з місць позбавлення волі, інвалідів тощо.

З урахуванням ситуації та потреб ринку праці. Центр зайнятості

здійснює відповідні заходи, спрямовані на підвищення активності

та мобільності молоді у вирішенні свого майбутнього.

Безробітна молодь, як найактивніша частина суспільства, залуча�

ється до навчання та перенавчання за кошти фонду загальнообо�

в'язкового державного страхування України на випадок безробіття [1]. 
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Виконуючи національну програму «Діти України», служба зай�

нятості надає профконсультаційні послуги, велика увага приділя�

ється проведенню діагностики молоді до 18 років.

Значним попитом у молоді користуються періодичні видання,

де можна переглянути оголошення, надруковані в газетах і журна�

лах різних регіонів України з інформацією про вакансії, з питань

підприємництва, зокрема сільського туризму, а знайшовши вакан�

сію, безпосередньо з Центру зайнятості мають можливість безко�

штовно зателефонувати роботодавцю і домовитися про співбесіду.

Комп'ютер вільного доступу, який розміщено в інформаційному

секторі Центру зайнятості, надає послуги безробітним у пошуку

роботи за допомогою Інтернету.

В умовах нинішнього розвитку суспільства одним із методів

боротьби з безробіттям є здійснення заходів, спрямованих на його

запобігання. Останнім часом зростає чисельність молоді, яка не

має чітко визначених професійних планів, кожна третя молода лю�

дина віком до 35 років — непрацююча. Однією з причин цього —

брак інформації, що стосується питань професійного вибору в су�

часних умовах, професій, які користуються попитом на ринку пра�

ці, а також незнання своїх особистісних психофізіологічних осо�

бливостей і можливостей. Тому в центрах зайнятості проводиться

робота над розвитком системи профінформаційних заходів для мо�

лоді. Повнота інформування про ринок праці та професії, які кори�

стуються попитом, профорієнтаційні послуги досягається за допо�

могою комплексу системних заходів, що проводять із незайнятим

і зайнятим населенням району та міста.

Для інформування молоді про світ професій та шляхи їх набуття

проводяться ярмарки вакансій, завдяки яким молодь, що стоїть пе�

ред обранням професії, отримує впевненість у своїй потрібності

на ринку праці області, району, міста як спеціаліст, наданні можли�

вості зустрітись з реальними та майбутніми роботодавцями.

Особливою популярністю в молоді користуються консультацій�

ні пункти з питань обрання професії, на яких проводиться експрес�

діагностика професійних нахилів бажаючих і надаються рекомен�

дації щодо визначення профілю навчання, яке проводили психоло�

ги шкіл. Наприклад, під час ярмарку вакансій, що відбувся в м. Ос�

трозі Рівненської області, пройшли тестування 84 учні, що свідчить

про велику потребу молодих людей, які стоять перед вибором про�

фесії, у кваліфікованій пораді з професійного визначення.

з особливими потребами: Розділ І
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Учасники ярмарків вакансій забезпечуються інформаційними

листівками з розповідями про професії понад 100 найменувань,

у тому числі буклети «Вам випускники шкіл», «Вам випускники

ПТУ», листівки з послуг служби зайнятості, спецвипуск газети

«Вісник служби зайнятості».

Крім того, спеціальні інформаційні комплекти документів отри�

мують: завучі, вчителі, психологи, керівники навчальних закладів,

керівники і спеціалісти відділів райдержадміністрацій, представни�

ки засобів масової інформації. Кожен учасник отримує буклет

«Служба зайнятості�молоді».

На ярмарок, окрім навчальних закладів, запрошуються і робото�

давці, які інформують учасників про можливості працевлаштуван�

ня і передусім за робітничими професіями.

Відповідно до Указу Президента України «Про додаткові заходи

щодо реалізації державної молодіжної політики» [5], службою зай�

нятості області проводиться відповідна робота щодо створення

сприятливих умов для працевлаштування, самовизначення та са�

мореалізації молоді.

Для забезпечення додаткових гарантій щодо працевлаштування

соціально незахищених категорій населення, зокрема для молодих

осіб, на підприємствах, в організаціях та установах проводиться

бронювання робочих місць, із них 40% робочих місць — для молоді

і 50% — для жінок, а саме:

— для молоді, яка закінчила загальноосвітню школу та профе�

сійно�технічні заклади — 34% робочих місць;

— для осіб, звільнених зі Збройних сил України — 5% таких місць;

— для жінок, які мають дітей віком до 6 років — 48% ;

— для одиноких матерів з дітьми до 14 років — 2% ;

— для осіб, яким виповнилося 15 років і які, як виняток, можуть

працювати за згодою одного з батьків — 1% робочих місць.

Службою зайнятості вживаються заходи щодо сприяння зайня�

тості та захисту молоді від безробіття через професійну орієнтацію,

професійне навчання, підвищення кваліфікації і перепідготовку,

а також підвищення трудової, творчої та підприємницької актив�

ності шляхом організації службою зайнятості для цієї категорії гро�

мадян різнотематичних семінарів, індивідуальних і групових кон�

сультацій.

Службою зайнятості визначено перелік професій, за якими,

за потреби, може проводитися професійна підготовка неповноліт�
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ніх дітей�сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків.

До переліку включені такі професії, як квіткарка, вишивальниця,

в'язальниця, муляр, збирач лікарських рослин, секретар�референт,

кухар, офіціант, столяр та ін.

Готовність молоді до вибору певного виду трудової діяльнос�

ті, конкретної професії покликана формувати система профо�

рієнтаційної роботи, яка має бути спрямована на розвиток інте�

ресів, нахилів і здібностей молоді, що стануть основою свідо�

мого вибору професії у відповідно до їхніх індивідуальних осо�

бливостей.

Сьогодні комплексна профінформаційна робота з молоддю

здійснюється лише центрами зайнятості. З огляду на те, що в си�

стемі освіти практично не проводиться профінформаційна робота,

зростає кількість випускників, які звертаються до служби зайнятос�

ті, але вже як безробітні .

Водночас служба зайнятості намагається залучити до прове�

дення інформаційно�просвітницької роботи соціальних партнерів,

адже державну політику сприяння зайнятості молоді можна успіш�

но втілювати в життя лише при скоординованих спільних діях дер�

жавних органів і громадських організацій. Ці дії об'єднує Державна

концепція профорієнтації. У профорієнтаційній роботі центри зай�

нятості співпрацюють зі спеціалістами системи освіти, відділів сім'ї

та молоді, центрами соціальних служб молоді, підприємствами та

організаціями, профспілковими комітетами. У вирішенні питань

професійного інформування молоді активну участь беруть комісії

у справах неповнолітніх, педагогічні колективи загальноосвітніх

шкіл, батьківські комітети.

Завдання цього важливого напряму профорієнтаційної роботи

можуть бути вирішені через виконання таких умов:

— систематичне поінформування учнів і батьків щодо розвитку

ринку праці регіону та перспектив працевлаштування за конкрет�

ними професіями;

— проведення інформаційно�консультаційної роботи серед

учнівської молоді з питань формування орієнтації на трудову діяль�

ність як засобу реалізації та самореалізації духовних потреб молоді;

— розширення спектра профконсультаційних послуг, що вклю�

чають проведення профорієнтаційних уроків для учнів »Шлях

до реального трудового життя» та профорієнтаційних заходів для

батьків;

з особливими потребами: Розділ І
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— активізація співпраці з роботодавцями регіону у вирішенні

питань інформування учнівської молоді щодо актуальних на ринку

праці професій.

Для підвищення професійної та соціальної активності молоді в

професійному самовизначенні потрібно створити комплекс певних

умов, а саме для:

— формування інформаційного простору, що включає в себе

відомості про перспективні для працевлаштування професії, банк

професіографічних матеріалів, матеріалів про навчальні заклади;

— навчання молодих людей вміння аналізувати професійну

діяльність, виділяти основні ознаки, які визначають структуру

та зміст професійної праці;

— формування орієнтації на професійну діяльність як засіб роз�

витку та самореалізації молодої людини;

— випробовування сил молодими людьми в різних видах діяль�

ності, зокрема через тимчасову зайнятість і розвиток малого бізнесу;

— підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці

(набуття комп'ютерної грамотності);

— розширення спектра психологічних послуг, які включають

тренінги самопрезентації, прийоми психологічного захисту, моделі

поведінки в умовах безробіття;

— запровадження нових форм групової та масової профінфор�

маційної роботи (дні кар'єри, марафони професій, інформаційні

центри для молоді);

— розширення спектра профконсультаційних послуг, які вклю�

чають проведення профорієнтаційних уроків для учнів «Шлях до

реального трудового життя» та профорієнтаційних заходів для

батьків;

— активізації співпраці з роботодавцями регіону у вирішенні

питань інформування учнівської молоді щодо актуальних на ринку

праці професій.

Формування цих умов, на наш погляд, сприятиме підвищенню

професійної активності молоді під час виходу її на ринок праці.

Однак для забезпечення подальшого розвитку системи профе�

сійної інформації, підвищення її ефективності слід вирішити низку

питань на державному рівні, а саме:

— продовжити розроблення професіопапок, збірників профе�

сіограм, у першу чергу на нові професії, що з'являються на ринку

праці за останні роки;
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— забезпечити централізовано довідниками навчальних закла�

дів України;

— створити профінформаційні комп'ютерні програми аналогіч�

ні запровадженим у Німеччині;

— налагодити обмін досвідом інформаційної роботи між регіо�

нальними центрами зайнятості (експрес�інформація).

— створити спеціальні фонди для організації та проведення

громадських робіт із залученням учнівської та студентської молоді

у вільний від навчання час;

— створити пункти молодіжного підприємництва, центри

підтримки малого бізнесу в регіонах України.

Державну політику зайнятості молоді можна успішно втілювати

в життя лише за скоординованих спільних дій державних органів,

громадських організацій, підприємств і установ.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНИХ МОДЕЛЕЙ
БІБЛІОТЕЧНО/ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОРИСТУВАЧІВ З ВАДАМИ ЗОРУ

В статье проведён анализ и обобщён опыт зарубежных моделей
библиотечно�информационного обслуживания пользователей с дефек�
тами зрения.

Analysis and generalizing of experience of the foreign models of library
and informational usage of readers with sight defects.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Спеціалісти всього

світу визнають необхідність у формуванні системи інформаційної

підтримки людей з обмеженими можливостями на основі зміцнен�

ня зв'язків та розвитку співробітництва між усіма зацікавленими

організаціями. Об'єднання і координація зусиль, що здійснюються

у багатьох країнах бібліотечними асоціаціями, некомерційними ор�

ганізаціями, бібліотеками, спеціальними видавничими центрами,

громадськими організаціями інвалідів, дають змогу знаходити ін�

новаційні методи вирішення соціальних проблем.

Актуальними напрямами такого співробітництва стали розши�

рення і поліпшення умов обслуговування спеціальних категорій

користувачів, підтримка грамотності і доступності освіти, викорис�

тання нових адаптивних інформаційних технологій, залучення

читачів із вадами зору до культури пошуку й отримання інформації

в мережі Інтернет.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У світі є багато моделей,

форм і систем бібліотечного обслуговування, які залежать багато

в чому від історично�культурних і національних традицій, кількості

інвалідів, їхнього соціального статусу. Є країни, як зазначає Г. Ди�

янська в монографії «Библиотеки для слепых за рубежом», де пере�

важають спеціальні бібліотеки, які належать спілкам сліпих,

благодійним організаціям або приватним особам, в інших країнах

— вони державні [3]. У деяких країнах бібліотечне обслуговування

сліпих та слабозорих здійснюють лише публічні бібліотеки, а в дея�

ких — одночасно і спеціалізовані, і публічні.
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Аналізуючи матеріали міжнародної науково�практичної конференції

«Библиотеки, обслуживающие людей с ограничениями жизнеде�

ятельности, и общественный сектор на пути к социальному партнерст�

ву» [1], можна сказати, що Північна Європа має тенденцію до розвитку

бібліотек, що підтримуються національним урядом. Переважно це бі�

бліотеки, які мають найкраще фінансування. Так, у Нідерландах існують

державні агенції, які розглядають заявки тих, хто потребує допомоги

і стежить за їх забезпеченням. Існують і реабілітаційні центри, що допо�

магають людям, які нещодавно втратили зір, набути навичок у користу�

ванні тифлотехнікою. Організації сліпих і слабозорих також стимулюють

уряд до надання цій категорії населення необхідної допомоги.

Те саме ми можемо сказати і про Скандинавські країни, в яких

бібліотеки для сліпих фінансуються державою. У Данії бібліотека для

сліпих може впливати на формування нових бібліотечних законів

і має систему, в якій публічні бібліотеки є проміжною ланкою між чи�

тачами з вадами зору і централізованим забезпеченням літературою.

Ознайомлюючись з бібліотечною справою в країнах Південної

Європи, слід звернути увагу на зовсім іншу систему обслуговування

читачів із вадами зору. На відміну від північних країн, де, як ми ба�

чимо, підтримка здійснюється на державному рівні, тут, як прави�

ло, не існує фінансованих державою спеціалізованих бібліотек. До

таких країн можна віднести Іспанію, Францію та Італію.

Формулювання цілей статті (постановка задач). Метою статті

є здійснення аналізу та порівняння зарубіжних моделей бібліотеч�

но�інформаційного забезпечення користувачів із вадами зору.

Метою статті є дослідження організації та розвитку спецбібліо�

тек у пострадянських країнах, які так само, як і Україна, нещодавно

почали розвиватись самостійно та обрали шлях до Європейської

інтеграції. І не менш важливим є розгляд і аналіз системи бібліотеч�

ного обслуговування людей із вадами зору на прикладі економічно

та соціально розвинутих країн.

Для досягнення мети нами були використані такі методи, як

аналіз наукової літератури, узагальнення результатів досліджень

інших авторів, метод порівняння.

Російська модель. Спецбібліотеки для сліпих у Росії першо�

чергово створювалися як соціальні інститути, діяльність яких була

спрямована на надання допомоги інвалідам за зором з метою їхньої

соціальної інтеграції в суспільство. А. Макєєва, директор РДБС

(Російська державна бібліотека для сліпих) зазначає, що на основі

з особливими потребами: Розділ І
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державної мережі спеціальних бібліотек склалася стабільна система

бібліотечно�інформаційного обслуговування інвалідів за зором, що

охоплює 72 спецбібліотеки [6, с. 921].

Їх інформаційні ресурси, в своїй більшості, — це видання у спе�

ціальних форматах, що доступні сліпим читачам. Спецбібліотеки

Росії, маючи достатній рівень, використовують в інформаційному

забезпеченні користувачів сучасні тифлотехнічні допоміжні засо�

би, зокрема адаптивні, що забезпечують їх роботу в електронній

системі та в мережі Інтернет.

Будучи державними, вони залишаються найбільш доступними

для інвалідів, забезпечуючи їм гарантійний безкоштовний набір

послуг, включаючи роботу з використанням сучасних засобів

доступу до інформації.

Спецбібліотеки для сліпих у Росії очолює Російська державна

бібліотека для сліпих, до складу якої входять науково�методичний

та науково�дослідний центри. Вона посідає вагоме місце серед най�

більших спецбібліотек для сліпих в європейських країнах.

Діяльність спецбібліотек для сліпих у Росії об'єднує низку

напрямків, що забезпечують їм статус центрів, які здійснюють нові

форми роботи. Розвиваючись як центри інформації, реабілітації,

освіти та дозвілля, бібліотеки залучають до числа своїх користувачів

дедалі більшу кількість молоді.

Останніми роками значно зріс попит на освітні послуги. Бібліо�

теки допомагають батькам у підготовці дітей з проблемами зору до

школи та навчальної діяльності. У деяких бібліотеках організовано

навчання пізньоосліплих читання та письма за системою Брайля.

При бібліотеках працюють гуртки, в яких читачі різних вікових

категорій оволодівають іноземними мовами. На їх базі створю�

ються навчальні посібники, закуповуються та використовуються

комп'ютерні мовленнєві курси. 

Останнім часом для російських бібліотек актуальним є питання

корпоративної взаємодії, що передбачає інформаційне забезпечен�

ня регіональних бібліотек у галузі тифлології. Цей напрям здій�

снюється за допомогою Інтернет�порталу спеціальних бібліотек

для сліпих, електронної пошти [10, с. 43].

Аналізуючи організацію бібліотечної справи для користувачів

із вадами зору в Росії, ми дійшли висновку, що цим питанням опі�

кується держава на належному рівні, що безумовно якісно позна�

читься на даному процесі.

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
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Латвійська модель. В. Геркена, бібліотекознавець, аналізуючи

модель обслуговування читачів з обмеженнями життєдіяльності

у Латвії, зазначає, що у зв'язку із дедалі більшою інтеграцією лат�

війських бібліотек у систему бібліотек Європи, дедалі популярні�

шими стають міжнародно визнані вимоги діяльності бібліотек, єв�

ропейські стандарти йі основні напрямки їх роботи. У своїй діяль�

ності латвійські бібліотеки керуються документами ЮНЕСКО,

ІФЛА, Євросоюзу та Євроради в галузі бібліотек [2, с. 1045].

Користувачів із вадами зору обслуговує Латвійська бібліотека

для сліпих та її філії по всій Латвії. У національній державній про�

грамі «Культура», у підпрограмі «Библиотеки», окреслені основні

цілі, завдання та заходи розвитку бібліотек Латвії до 2010 року.

Однією із проголошених цілей цієї програми є «оптимізувати мере�

жу бібліотек, що дасть можливість їх читачам користуватися бібліо�

течними послугами, зокрема, ресурсами Інтернету, незалежно від

статі, віку, раси, національності, фізичного стану, місця проживан�

ня, місця знаходження та інших факторів, а також встановити від�

повідне обладнання для людей з обмеженнями зорового та опорно�

рухового апаратів, щоб в державних і муніципальних бібліотеках

забезпечити безкоштовне надання послуг» [2, с. 1046].

У Латвії першим дослідженням стосовно аналізу та визначення

ролі публічних бібліотек в обслуговуванні читачів з обмеженими мож�

ливостями був проект «Публичная библиотека в информационном

обществе», мета якого — аналіз організації бібліотечного обслугову�

вання різних груп населення, зокрема користувачів з інвалідністю.

Проаналізувавши отримані результати, які довели недостатній

рівень бібліотечного обслуговування відвідувачів і забезпечення

доступу до інформації та узагальнюючи досвід зарубіжних країн,

у межах проекту був зроблений висновок, що людей з обмеженими

можливостями доцільно обслуговувати не тільки спеціалізовани�

ми, а й публічними бібліотеками. Участь публічних бібліотек в об�

слуговуванні цієї категорії читачів підвищила б статус даних

бібліотек, дала б змогу привернути додаткові кошти із бюджету міс�

цевих самоуправлінь, релігійних та благодійних фондів. А найго�

ловніше — це полегшило б життя людям, яким необхідна соціальна

підтримка й реабілітація.

Литовська модель. Із 1992 року, після повернення країні неза�

лежності, бібліотека сліпих Литви стала державною бібліотекою,

яка підпорядковується Міністерству культури Литовської Респуб�

з особливими потребами: Розділ І
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ліки. При бібліотеці діє інформаційний центр Європейської комісії

для сліпих, що заснований на новітніх технологіях.  

Важливим фактором у розвитку бібліотек, їх значенні відіграють

ініційовані Європейським Союзом і Єврокомісією стратегія та пла�

ни створення інформаційного суспільства. У Литві, як і в більшості

країн, при уряді створені спеціальні інституції, а з першого півріччя

2001 року був заснований і почав свою діяльність Комітет розвитку

інформаційного суспільства. Основним напрямком діяльності цих

інституцій є підготовка планів розвитку національного інформа�

ційного суспільства. Потрібно відмітити, що важливе місце у цьому

процесі відводиться бібліотекам [5, с. 27].

Американська модель. В американському суспільстві велике зна�

чення надається поліпшенню якості життя людей із фізичними

вадами. Цьому сприяє низка законів, що були прийняті на феде�

ральному та місцевому рівнях.

У США діє національна бібліотечна програма обслуговування

сліпих, у рамках якої створено мережу регіональних (як правило,

вони розташовані в столицях штатів) і субрегіональних (місцевих)

бібліотек для людей з особливими потребами [3, с. 30].

Регіональні бібліотеки підпорядковуються місцевим органам

освіти та культури, бібліотеці штату або є частиною публічних

бібліотек і фінансуються ними. Деякі кошти надходять із федераль�

ного бюджету на реалізацію конкретного проекту чи програми.

Майже всі субрегіональні бібліотеки підпорядковуються своїм міс�

цевим публічним бібліотекам. Національна бібліотечна служба для

сліпих при Бібліотеці Конгресу фінансується федеральним урядом

і має значне фінансування.

Усі бібліотеки США керуються в своїй діяльності рекомендаці�

ями, затвердженими Американською бібліотечною асоціацією. Ос�

новна ідея цих рекомендацій полягає в необхідності забезпечення

загальнодоступності інформації та бібліотечних матеріалів, непри�

пустимості дискримінації громадян через їх фізичні та психічні

особливості [9]. Протягом багатьох років Американська бібліотечна

асоціація є лідером у постановці та вирішенні питань стосовно по�

ліпшення бібліотечно�інформаційного обслуговування громадян

з психічними та фізичними обмеженнями. 

Із викладеного випливає, що саме завдяки добре налагодженій

системі організації та фінансування спецбібліотек у США користу�

вачі з вадами зору мають можливість вільного доступу до інформації.
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Фінська модель. Обслуговування людей із фізичними вадами

у Фінляндії здебільшого здійснюється публічними бібліотеками,

але Фінська бібліотека для людей із вадами зору, котра є у м. Хель�

сінкі — єдина спеціалізована бібліотека Фінляндії, що обслуговує

інвалідів за зором [4, с. 28].

У фондах бібліотеки є озвучена та брайлівська література,

електронні книги та видання з рельєфними ілюстраціями, створені

для сліпих і слабозорих дітей. Додатково бібліотека слугує навчаль�

но�методичним центром як для школярів початкової школи, так

і для студентів вищих навчальних закладів. Вони можуть користу�

ватися зручним для них виданнями у спеціальних форматах.

Із 1998 р. бібліотека почала видавати електронні книги з худож�

ньою і галузевою тематикою через комп'ютерну мережу. Ця послуга

користується великою популярністю.

Фінська державна бібліотека для людей із вадами зору тривалий

час співпрацювала зі звичайними публічними бібліотеками. Тради�

ційно їх співпраця полягала у забезпеченні озвученою літературою

хворих, які перебували в лікарнях, будинках для літніх людей

та інших закладах, де перебували люди із вадами зору.

У Фінляндії вільне та відкрите бібліотечне обслуговування

розглядається як одне з основних прав кожної людини. Половина

населення країни користується бібліотечними послугами. Значна

кількість соціологічних досліджень громадської думки засвідчує,

що бібліотеки є найпопулярнішими серед муніципальних служб.

Французька модель. У Франції дедалі більше зосереджується ува�

га на вирішенні проблем громадян, які мають обмеження в життє�

діяльності, зокрема й інвалідів за зором. Це зумовлено збільшенням

кількості даної категорії громадян. Уряд приймає активні рішення

по створенню відповідних умов для сліпих, що дало б їм можливість

бути досить самостійними і додержувати активний спосіб життя.

Особливе значення приділяється поданню допомоги та заохо�

ченню до освітнього, професійного, суспільного життя молодого

покоління країни. Головну роль у цьому процесі відіграє Націо�

нальний інститут юних сліпих. 

Особлива відповідальність за практичну реалізацію окреслених

цілей покладається на низку міністерств, зокрема міністерства

культури і комунікації. Значний внесок роблять відповідні асоціа�

ції, які помітно виділяються самостійністю, активністю, професіо�

налізмом, а також міжнародним визнанням. 

з особливими потребами: Розділ І
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Публічні інформаційні бібліотеки активно обмінюються досві�

дом обслуговування інвалідів із вадами зору. Серед них — муніци�

пальна бібліотека з функціями регіональної у м. Монпельє. Ця нова

бібліотека побудована з урахуванням безбар'єрного архітектурного

доступу до неї. Обслуговування користувачів із вадами зору в ній

починається прямо із входу. На спеціальному екрані комп'ютера

з функцією збільшення шрифту подається інформація про розклад

роботи та правила користування бібліотекою, каталоги, культурно�

масові заходи. Бажаючі можуть скористатися спеціально розробле�

ною аудіосистемою, яка за допомогою голосової інформації може

виконувати супроводжувальні функції та допомагає даній категорії

відвідувачів орієнтуватись у бібліотечному приміщенні. Для кори�

стування такою послугою вони можуть отримати спеціальний при�

стрій у будь�якому відділі бібліотеки. Всі приміщення бібліотеки

оснащені спеціальними збільшуючими телевізійними пристроями,

які полегшують слабозорим читання книг та періодичних видань.

Кожна зона забезпечена брайлівськими надписами. 

Швецька модель. Ця модель бібліотечного обслуговування сліпих

становить трирівневу систему [3, с. 29]. Є центральна бібліотека брай�

лівської та озвученої літератури, що фінансується державою і підпо�

рядковується Міністерству освіти та культури. Однією з її основних

функцій є видання літератури у спеціальних форматах, надання інфор�

мації про останні випуски літератури. Користуючись правом безкош�

товної пересилки, бібліотека надсилає поштою книги для сліпих читачів

за МБА публічним бібліотекам. На регіональному та муніципальному

рівнях цю категорію читачів обслуговують публічні бібліотеки, що фі�

нансуються за рахунок регіональних і місцевих бюджетів.

Починаючи з 1980 р. видача озвучених книг стала частиною

бібліотечного обслуговування в системі публічних бібліотек. Вони

підпорядковуються місцевій владі. Найбільші бібліотеки працюють

як обласні консультаційні центри, що координують міжбібліотеч�

ний обмін і напрямок розвитку бібліотек. Така діяльність фінан�

сується обласним бюджетом і державними грантами [8, с. 31].

Тимчасом як озвучені книги є лише складовою частиною фондів

публічних бібліотек, роботу з брайлівською літературою проводить

тільки спеціалізована секція центральної бібліотеки. Проте дедалі

більше читачів, які не живуть у Стокгольмі, де розташована бібліо�

тека, звертаються до місцевих публічних бібліотек з питань забез�

печення їх брайлівськими матеріалами.
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Як вже зазначалося, діяльність шведських публічних бібліотек

є результатом політики держави. У структурі шведської бібліотечної

асоціації є два комітети: комітет з бібліотечного обслуговування лю�

дей з обмеженими можливостями та комітет бібліотек медичних за�

кладів, які спрямовують і контролюють діяльність бібліотек по роз�

ширенню та вдосконаленню обслуговування цієї категорії читачів. 

Британська модель. Аналізуючи британський досвід обслуговування

читачів з обмеженими можливостями, можна сказати, що в Британії не

існує єдиного джерела отримання бібліотечних та інформаційних

послуг для цих читачів ні на місцевому, ні на національному рівнях.

Вони стикаються зі складним набором волонтерських і державних

служб, кожна з яких має власну систему прийому в члени і доступу до

інформації, зі своїми завданнями та баченням засобів надання послуг,

своїми власними цінами. На жаль, як правило, о вони конкурують між

собою при отриманні фінансування з одних і тих самих джерел.

Найавторитетнішими з таких організацій є Королівський націо�

нальний інститут для сліпих і Національна бібліотека для сліпих. Ці

дві організації, створені за ініціативою самих сліпих, до останнього

часу є основними джерелами видавництва матеріалів для читання

у спеціальних форматах.

Їх діяльність доповнюють багато інших організацій добровіль�

но�філантропічного походження, що дістали широку популярність

останнім часом, це зокрема місцеві та національні озвучені газети.

Важливою особливістю таких організацій є те, що розвиток цих

послуг мало пов'язаний із публічними бібліотеками. Контакти на

місцях були встановлені зі службами соціальної допомоги сліпим,

зокрема із соціальними службами місцевих адміністрацій, місцевих

спілок сліпих і подібних добровільних організацій.

Таким чином, наразі соціальні служби вирішують, кому і як нада�

ються бібліотечні послуги. У результаті такої діяльності інвалідів за зором

було ізольовано від місцевих публічних бібліотек, а бібліотекарі, зі свого

боку, втратили контакт із цим особливим прошарком суспільства.

Національні агентства і публічні бібліотеки працюють відокрем�

лено і, як правило, мало пов'язані в роботі одне з одним. Тому сліпі

люди не мають професійної системи бібліотечного обслуговування.

Із британської моделі випливає, що без додаткового державного

фінансування, яке б підкріплялося законодавчою базою, створення

організованої системи бібліотечного обслуговування читачів�інва�

лідів значно ускладнюється.

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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Австрійська модель. Саме ця модель є для нас цікавою в контекс�

ті освіти людей, які мають інвалідність. Останнім часом вісім уні�

верситетських бібліотек Австрії пропонують спеціалізовані послуги

для студентів з обмеженими можливостями. Вони забезпечені авто�

матизованими робочими місцями й оснащені брайлівськими

приладами, синтезаторами мови, збільшувачем екрану монітору,

сканером і пристроєм для оптичного розпізнавання символів. Чо�

тири з них забезпечують своїх студентів послугами по перевиданню

літератури в альтернативних форматах.

Цікавим є те, що в усіх австрійських університетських бібліо�

теках здійснювалося навчання читачів, згідно з яким вони повинні

були орієнтуватись у структурі каталога без сторонньої допомоги,

а також самостійно працювати з електронними комунікаційними

системами.

Головним напрямом у розвитку інформаційного забезпечення

студентів�інвалідів в Австрії є організація постійного центру для

надання спеціалізованих бібліотечних послуг [1].

Висновки та перспективи подальшого дослідження.
Отже, здійснюючи аналіз зарубіжних моделей бібліотечно�ін�

формаційного забезпечення користувачів з вадами зору, ми дійшли

такого висновку: існують певні чинники, що впливають на орга�

нізацію цього процесу, за певних випадків сприяючи його розвитку,

а в деяких уповільнюючи його. 

Зарубіжні спецбібліотеки для сліпих і слабозорих розвиваються

в різних напрямах. Деякі з них пройшли шлях від невеликих бібліо�

тек при товариствах сліпих до бібліотек, які входять на рівноправ�

ній основі до національних бібліотечних мереж і систем, і відомі

всьому світові у галузі бібліотечно�інформаційного забезпечення

інвалідів. Інші, вдосконаливши процес обслуговування інвалідів

за зором сучасними інформаційними технологіями та новими ме�

тодами роботи з читачами, продовжують підпорядковуватись това�

риствам сліпих і мають певні обмеження в подальшому розвитку.

Більш активним є розвиток бібліотечно�інформаційного забезпе�

чення користувачів із вадами зору в країнах, де названа діяльність

законодавчо закріплена, що є гарантом отримання державної під�

тримки, фінансування бібліотечних програм, книговидання, будо�

ви та реконструкції приміщень бібліотек з метою створення без�

бар'єрного середовища. Законодавчі акти є основою для забезпе�

чення прав інвалідів на отримання інформації.

Розділ І Сучасні проблеми освіти,  
виховання і соціалізації людей 
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СТАН ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДІТЕЙ
З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

В статье характеризуются нынешнее состояние и перспектива
развития системы образования лиц с психофизическими нарушениями,
рассматриваются имеющиеся успехи и основные задачи специальной
педагогики на ближайшее время и перспективу.

In this article are described the most important questions in field on spe�
cial pedagogic in Ukraine and perspectives of its development. Reviewered
the directs of quality of special pedagogic, described the new approaches of
inclusive education, described the questions of prepearing specialists for
working in new system of special education.

Стратегічна мета навчання і виховання осіб із порушеннями

психофізичного розвитку чи, як інші прийнято називати, з особли�

вими потребами, — повноцінна інтеграція в суспільство, їхня спро�

можність нарівні із здоровими однолітками нести соціальні наван�

таження, сприймати інтелектуально�естетичні цінності суспільст�

ва, опановувати морально�етичні норми людських взаємин. Зрозу�

міло, що досягнення визначеної мети можливе лише за наявності

в суспільстві відповідних умов для розвитку та виховання цієї кате�

горії людей.

Розділ ІІ Спеціальна педагогіка: методика,
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Нині в Україні створено державну систему спеціальних навчаль�

но�виховних закладів, яка пройшла складний і тривалий шлях

свого розвитку і відіграє суттєву роль у підготовці дітей із порушен�

нями психофізичного розвитку до самостійного життя.

Вихідною ланкою в системі освіти, становлення та розвитку осо�

бистості дитини з тими чи іншими психофізичними порушеннями

є дошкільне виховання. У теорії дефектології беззаперечним є тверд�

ження про ключову роль навчання та виховання дітей з ураженням тієї

чи іншої функції, починаючи з раннього віку. В Україні є вагомі досяг�

нення в реалізації цього теоретичного положення. Зокрема, це сто�

сується організації спеціальних дошкільних закладів та розширення їх

мережі, збільшення кількості дітей, охоплених спеціальним навчан�

ням, організації диференційованого навчання дітей із різним рівнем

психофізичного розвитку. Суттєвим є визначення структури спеціаль�

них дошкільних закладів, в яких навчаються діти впродовж п'яти років

(з двох до семи), та змісту їхнього навчання. Здійснюється підготовка

дефектологічних кадрів для роботи в дошкільних закладах.

Актуальною проблемою цього етапу в системі освіти є своєчасне

виявлення дітей з ураженнями тієї чи іншої функції та їхній облік.

Це значною мірою допоможе в організації спеціальної диференці�

йованої педагогічної роботи з дітьми. Не менш важливим є надання

консультаційної допомоги сім'ям, де є діти з порушеннями психо�

фізичного розвитку.

Варто зазначити, що спеціальні школи�інтернати для дітей

із проблемами розвитку, які є основним навчально�виховним цент�

ром для цієї категорії школярів, мають суттєві успіхи. Вони озбро�

юють учнів необхідними знаннями, переважно на рівні базової се�

редньої освіти, забезпечують виховання позитивних рис особис�

тості, проводять відповідну трудову підготовку та ін. За роки кори�

гуючого навчання у школі�інтернаті розвиваються всі психічні

функції. Випускники спеціальних шкіл дістають можливість праце�

влаштування та продовження навчання в різних типах загальних

і спеціальних середніх навчальних закладів [1, с. 298].

Вагомим здобутком вирішення цього питання в Україні є орга�

нізація вчасного охоплення навчанням дітей шкільного віку, дифе�

ренційоване навчання типових категорій дітей та дітей із подіб�

ними вадами. Проте на загальному позитивному тлі певних успіхів

у спеціальній шкільній освіті на сучасному етапі постає низка неви�

рішених актуальних проблем. Насамперед, це стосується «осучас�

нення» нормативно�правової бази та визначення в цьому контексті

практика, досвід, перспективи Розділ II
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типів закладів, терміну навчання та загальнообов'язкового рівня

освіти учнів із порушеннями розвитку. Слід зауважити, що надзви�

чайно складним було розроблення Державних стандартів освіти.

Вирішення цих завдань безпосередньо пов'язано з реалізацією ідеї

диференційованого навчання учнів на підставі врахування їхніх

особливостей і потенційних можливостей розвитку, життєвих пла�

нів кожного. Потребує розв'язання і проблема підвищення освіт�

нього рівня випускників спеціальних шкіл загалом [3, 3].

Що стосується професійно�технічної середньої освіти осіб із пору�

шеннями розвитку, то тут можливі три форми навчання: 1) створення

спеціального навчального закладу для таких осіб; 2) комплектування

спеціальних груп у середніх навчальних закладах; 3) індивідуальне

навчання студентів із порушеннями психофізичного розвитку у зви�

чайних групах. В Україні переважає друга форма навчання. Позитив�

ним є наявність окремих закладів, що здійснюють підготовку за такою

формою впродовж тривалого часу і набули значного досвіду роботи

з такими студентами. Утім, необхідним є й подальше розширення пе�

реліку професійно�технічних училищ і середніх спеціальних закладів

або, як нині прийнято називати, ВНЗ І�ІІ ступенів акредитації, де змо�

гли б одержувати освіту юнаки та дівчата з особливими потребами.

Між тим, дедалі більшої популярності останнім часом набуває

інтегроване навчання дітей із порушеннями психофізичного

розвитку. Активно відбуваються процеси їхньої інтеграції в загаль�

ний соціум, розробляються засоби участі у спільному навчально�

виховному процесі та суспільному житті.

Визнання Україною Конвенції ООН про права дитини та Все�

світньої декларації про забезпечення виживання, захист і розвиток

дітей посилило увагу громадськості до проблем дітей�інвалідів,

дітей з особливостями психофізичного розвитку, викликало необ�

хідність створення найсприятливіших умов їхньої інтеграції в сис�

тему сучасних суспільних відносин. 

Інтеграція дітей із порушеннями психофізичного розвитку у зви�

чайні освітні заклади — світовий процес, до якого долучені всі висо�

корозвинуті країни. В основу концепції інтеграції покладено дотри�

мання принципу прав дитини на користування всіма можливостями,

які їх пропонує суспільство. Інтеграція учнів з особливостями психо�

фізичного розвитку у загальноосвітні заклади є позитивною тенден�

цією в освітній політиці, яку, до речі, підтримує й Рада Європи.

Тож, інтеграція — це закономірний етап розвитку системи

спеціальної освіти, що пов'язаний з переосмисленням суспільством
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і державою ставлення до недієздатних, з визначенням їхнього права

на одержання рівних поряд з іншими можливостей в різних галузях

життя, зокрема, й освіті [2, 48].

Принципово важливим є те, що програма, зміст навчання, а від�

так і оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими потре�

бами в умовах загальноосвітнього навчального закладу може здій�

снюватись за кількома варіантами. Це, як відомо, викликано тим,

що різні категорії дітей, залежно від стану ураження тієї чи іншої

функції, від рівня збережених аналізаторів, індивідуальних  особли�

востей, фізичного та розумового розвитку мають різні можливості.

Це є природним і цілком природнім. Тож, перебуваючи в інтегро�

ваних умовах, одна частина дітей з особливими потребами може

навчатися за усталеними програмами загальноосвітнього закладу,

інша частина — за програмами спеціальних загальноосвітніх

навчальних закладів (шкіл�інтернатів відповідного типу — залежно

від ураженого аналізатора і ступеня такого ураження), а решта дітей

— за так званими індивідуальними програмами.

Отже, попри тимчасові кризові явища в суспільному та духов�

ному розвитку, в Україні здійснюються необхідні заходи не лише

для того, аби зберегти набутий досвід спеціальної освіти, а й з тим,

щоб примножити його, випрацювати сучасні технології корекцій�

но�компенсаторної роботи із названою категорією дітей, створити

умови для реалізації їхнього права на вибір типу навчального закла�

ду, змісту та форми освіти.

Стратегічними пріоритетами розвитку спеціальної освіти мають

стати такі її напрями:

— розроблення освітніх стандартів дошкільної освіти та основної

ланки шкільної освіти дітей з обмеженими можливостями здоров'я

різних категорій та відповідне навчально�методичне забезпечення;

— теоретичні та методичні засади навчання дітей з обмеженими

можливостями здоров'я в загальноосвітньому просторі та надання

їм спектора психологічної, соціальної та медичної допомоги;

— проблеми психолого�педагогічної підтримки дітей із важки�

ми та комбінованими порушеннями психофізичного розвитку;

— розроблення системи допомоги батькам у догляді, навчанні та

вихованні дітей з обмеженими можливостями здоров'я.

Неабияке значення мають також: 

— розроблення на державному рівні механізмів працевлашту�

вання випускників з обмеженими можливостями здоров'я відпо�

відно до індивідуальних показників кожного;
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— виготовлення та забезпечення вітчизняними компенсаторними

технічними засобами колективного та індивідуального користування

дітей із порушеннями слуху, зору, опорно�рухового апарату та ін.

Ці заходи не із легких і швидкоплинних. Їх втілення потребує

спільних зусиль держави, наукових установ, громадських фондів,

педагогів і батьків.
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ПОСТУП СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

В статье характеризированы особенности современного этапа
усовершенствования системы специального образования детей с на�
рушениями психофизического развития в Украине начиная с 90 годов
ХХ столетия.

The article characterize feature of modern stage improvement of system of
the special education in Ukraine since 90 of  ХХ century.
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Суспільно�політичні й соціально�економічні процеси, які відбу�

ваються в нашій державі від часу проголошення незалежності Укра�

їни (з початку 90�х років) породили низку факторів, що зумовили

певну дестабілізацію в системі освіти. Одні з них — фінансово�еко�

номічна криза та хронічне недофінансування освітніх закладів. 

Як наслідок цього населення України зазнало якісних і кількіс�

них змін. У 1997 р. Україна зайняла 95�те місце у світі за рівнем жит�

тя, його тривалістю, за станом здоров'я населення, хоча до 1990 р.

вона посідала 45�те місце. За даними Міністерства охорони здоров'я

України, на кінець 1997 р. у 2,7 тис. населених пунктів не було

жодного новонародженого, у 2,6 тис. — дітей дошкільного віку. 

Економічна й екологічна криза в Україні стала причиною збіль�

шення кількості дітей із порушеннями психофізичного розвитку.

Чисельність дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської ка�

тастрофи, становила 1,2 млн. За даними Наукового центру радіа�

ційної медицини АМН України, до 2000 р. передбачалося суттєве

збільшення кількості дітей із порушеннями психофізичного роз�

витку. У цей період дитяча захворюваність, яка призводить до інва�

лідності, зросла до 20%; упродовж 1993 р. групу дітей�інвалідів по�

повнили 19 тис; у 1998 р. їхня кількість зросла до 152 тис.; у 1999 р.

таких дітей було 22% (з них лише кожен третій навчався у спе�

ціальному навчальному закладі, отримуючи комплекс лікувально�

реабілітаційних і корекційних послуг). У 1995 р. 141,1 тис. дітей�

інвалідів потребували спеціальної корекційної допомоги (у 1999 р.

— 152,2 тис., 2004 р. — 1 076 345 дітей). На момент вступу до школи

близько 80% дітей мали певні порушення у стані здоров'я, понад

10% — затримку психічного розвитку. У першій половині 1990�х р.

спостерігалися високі показники чисельності дітей, які не навча�

лись у спеціальних освітніх закладах. До середини 90�х рр. спе�

ціальною освітою було охоплено лише 18,4 тис. дітей дошкільного

та шкільного віку, у закладах системи охорони здоров'я та соціаль�

ного захисту населення перебувало 1,6 тис.; рештою — 115 тис.

дітей�інвалідів (81,5%) — опікувалися батьки.

Незважаючи на значне зростання кількості дітей�інвалідів і ді�

тей з особливостями психофізичного розвитку, у перехідний (1992�

1996) період скоротилася мережа спеціальних шкіл та їх наповню�

ваність. Станом на 1992 р. в Україні функціонувало 409 спеціальних

шкіл з контингентом 78,3 тис. учнів; у наступні роки мережа спеці�

альних шкіл із кількість дітей, охоплених корекційним навчанням,

продовжувала скорочуватись. 
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Зважаючи на наведені дані, мережа спеціальних корекційних

закладів в Україні не задовольняла потреби дітей з особливостями

психофізичного розвитку. Крім того, в державі не здійснювався

статистичний облік дітей, які потребували спеціального корекцій�

ного навчання, соціального захисту та підтримки.

Від початку 90�х рр. ХХ ст., внаслідок кризових явищ в освітянсь�

кій системі, були втрачені механізми широкого й планомірного діаг�

ностування дитячого населення, а також статистичного обліку дітей,

які потребували спеціального корекційного навчання та соціального

захисту. Відповідно до постанови Уряду України від 29.04.91 р. № 103

в країні функціонувало 100 штатних консультацій (1 на 120 тис. дітей

до 18 років). Медико�педагогічні комісії при обласних відділах народ�

ної освіти працювали на громадських засадах, а фахівці (представники

обласних відділів народної освіти, охорони здоров'я, соціального за�

безпечення, дитячий психоневролог або психіатр, отоларинголог, оф�

тальмолог, логопед) проводили засідання не частіше, ніж один раз на

місяць упродовж кількох днів. З огляду на значну кількість дітей, які

направлялися на комісію, спостерігався гострий дефіцит часу для

їхнього обстеження, що, певна річ, не сприяло якісній діагностиці. 

Ці обставини, а також недостатня науково�методична, матері�

ально�технічна забезпеченість, брак кадрів негативно позначались

на діяльності медико�педагогічних комісій, на якості відбору

та комплектування спеціальних закладів. Суттєвою вадою була

відсутність ранньої діагностики відхилень у розвитку. Іноді для об�

стеження на МПК діти потрапляли на початок шкільного навчан�

ня, але найчастіше — після кількох років перебування в масовій

загальноосвітній школі. Несвоєчасне виявлення порушень у здо�

ров'ї дітей призводило до вельми негативних наслідків: втрачався

сензитивний період для корекції порушень розвитку; виникали

суттєві ускладнення процесу соціалізації дитини тощо.

Неузгодженість діяльності, відсутність чіткої наступності

в роботі всіх ланок системи відбору медико�педагогічних комісій

та низка інших негативних чинників перешкоджали впроваджен�

ню новітніх технологій диференційної діагностики у практику

роботи діагностичної служби. Епізодичність спільної діяльності

членів МПК (медиків, педагогів, психологів), короткочасність і ви�

падковість їхніх ділових контактів негативно позначались на таких

важливих вимогах щодо процедур відбору до спеціальних закладів

корекційного спрямування, як комплексність, всебічність, об'єк�

тивність, прогностичність вивчення дитини тощо. 
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Суттєвого розширення потребувала мережа медичних, психо�

логічних служб, діагностичних, консультаційних центрів для бать�

ків і дітей дошкільного віку. Внаслідок цього переважна більшість

дітей із порушеннями психофізичного розвитку в ранньому віці,

особливо в сільській місцевості (70% від тих, кого направляли до

спеціальних закладів), не отримували спеціального корекційного

виховання в дошкільному віці, що стримувало реалізацію адапта�

тивних і компенсаторних можливостей дітей. У системі спеціальної

освіти бракувало кадрового потенціалу з відповідною фаховою ос�

вітою, зокрема не було спеціалістів реабілітологів, діагностів, аудіо�

логів, практичних психологів та ін. Усе це призводило до запізніло�

го чи неточного діагностування, неможливості визначити реальні

потреби в розвитку мережі закладів із корекційною спрямованістю

навчання, спрогнозувати необхідну кількість спеціалістів�дефекто�

логів тощо.

Послаблення уваги суспільства до потреб спеціальних закладів,

скорочення їх мережі, погіршання матеріально�технічного осна�

щення, розрив раніше налагоджених зв'язків із виробництвом

(а відтак, і труднощі працевлаштування випускників спеціальних

шкіл); украй незадовільне забезпечення спеціальних закладів нав�

чально�методичною літературою, дидактичними й наочними мате�

ріалами, спеціальним обладнанням ускладнювали завдання спеці�

альної освіти та досягнення її кінцевої мети — належної корекції

психофізичного розвитку, соціально�трудової адаптації та інтегра�

ції випускників таких закладів у суспільство. 

Стан правового та соціального захисту, збереження здоров'я, на�

лежного розвитку дітей�інвалідів і дітей з обмеженими фізичними

та розумовими можливостями  потребував особливої уваги та невід�

кладних заходів. 

Насамперед постала нагальна потреба у розширенні мережі ме�

дичних, психологічних служб, центрів діагностики, створенні по�

стійно діючих служб соціально�психологічної допомоги дітям

із порушеннями психофізичного розвитку, консультацій для бать�

ків та здійснення невідкладних заходів, спрямованих на раннє

виявлення порушень.

У 1993 р. Міністерством освіти було ухвалено Положення про

психологічну службу в системі освіти України, в якому визначалися

сутність, зміст діяльності такої служби, її структура та підпорядку�

вання.  13 травня того ж року Міністерством освіти було затвердже�

но Положення про зональну та центральну психолого�медико�
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педагогічні консультації, завдання яких полягало у здійсненні

обстеження дітей з метою виявлення особливостей їхнього розвит�

ку; встановлення діагнозу та визначення адекватних умов навчання

та виховання. У Положенні  визначалися основні завдання, склад

і організація роботи зональної та центральної психолого�медико�

педагогічних консультацій. 

Згодом уже в 24 областях діяли штатні психолого�медико�педа�

гогічні консультації, які почали створювати банк даних відомостей

про дітей з особливими потребами, що уможливлювало прогнозу�

вання розвитку мережі спеціальних навчально�виховних закладів,

надання малюкам корекційної, а батькам — консультативно�

методичної допомоги.

Із 1998 р., зі зниженням тиску перелічених негативних факторів,

мережа загальноосвітніх спеціальних навчальних закладів певною

мірою стабілізувалася, почали спостерігатися позитивна динаміка

її подальшого розвитку й реорганізації, розширення корекційної

допомоги у закладах нового типу (реабілітаційних центрах, нав�

чально�виховних комплексах тощо). Із 2000 р. було зафіксовано

суттєве зростання чисельності учнів�першокласників; удоскона�

лення мережі навчальних закладів для дітей з особливостями пси�

хофізичного розвитку; створення закладів нового типу (гімназії�

інтернати, навчально�виховні комплекси, навчально�реабілітацій�

ні центри, спеціалізовані класи для обдарованих дітей); впровад�

ження спеціалізації й індивідуальних форм навчання, нових підхо�

дів і технологій тощо.

Наразі до складу мережі закладів спеціальної освіти входить

391 спеціальна школа�інтернат для дітей, які потребують корекції

фізичного або розумового розвитку (61,2 тис. учнів), 142 дошкільні

заклади для дітей із порушеннями психофізичного розвитку

та 1200 груп для таких дітей у закладах загального типу (45 тис. до�

шкільників); 208 центрів ранньої соціальної реабілітації дітей�інва�

лідів, 46 центрів соціально�психологічної реабілітації для дітей та

молоді.

Доцільно при цьому зауважити, що діяльність таких центрів

потребує сучасного діагностично�корекційного науково�методич�

ного забезпечення та відповідного обладнання, обґрунтованих роз�

робок щодо прогнозу розвитку дитини на майбутнє, професійної

діагностики та профвідбору тощо. Конче потрібне створення дер�

жавної системи раннього виявлення та психолого�педагогічної ко�

рекції відхилень у розвитку дітей, починаючи з першого року жит�
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тя; розроблення механізмів направлення на комплексну ПМП діаг�

ностику для визначення особливих освітніх потреб, створення ін�

дивідуальних програм комплексної реабілітації, варіативних мето�

дик обстеження дітей раннього віку, базованих на єдності діагнос�

тики та корекції розвитку.

За останні роки мережа діагностично�консультаційної служби

суттєво розширилася. Характеризуючи сучасний стан практики

організації діагностичної роботи в Україні, можна констатувати ди�

наміку збільшення кількості районних (міських) ПМПК і залуче�

них до їх діяльності фахівців, а також наявність сурдопедагогів

та сурдологів у штаті регіональних ПМПК. Достатньо красномов�

ним фактом є збільшення кількості служб порівняно з 1991 р. — від

100 до 615 (регіональні, районні та міські разом) у 2005 р.

Водночас ще не повною мірою розв'язані проблеми в системі

спеціальної освіти, що гальмують ефективне вирішення поставле�

них перед нею загальних і специфічних завдань, які забезпечува�

тимуть успішну соціальну, трудову та загальну інтеграцію осіб

із особливостями психофізичного розвитку відповідно до умов

сучасного суспільства. У системі спеціальної освіти ще не подолано

тенденції соціальної та психологічної ізоляції, що спричинює пев�

не відсторонення людей із сенсорними, фізичними чи розумовими

обмеженнями від різнобічної участі у житті суспільства; не всі з них

є конкурентоспроможними тощо. У багатьох випадках це результат

запізнілого виявлення того чи іншого порушення в розвитку дити�

ни і, як наслідок, несвоєчасного початку потрібних корекційних

і реабілітаційних заходів.

Необхідне подальше удосконалення існуючої системи спеціаль�

ної освіти, її змісту та методів. 
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ВИХОВАННЯ В УЧНІВ З ПОРУШЕННЯМИ
ІНТЕЛЕКТУ КУЛЬТУРИ ЛЮДСЬКИХ ВЗАЄМИН

НА УРОКАХ ЧИТАННЯ

Статья посвящена вопросам воспитания культуры человеческих от�
ношений на уроках чтения у детей с интеллектуальными нарушениями.

The article is devoted to the problems of disabled children education
according to their cultural background.

Трудова адаптація й соціальна інтеграція учнів з інтелектуаль�

ними порушеннями визначаються рівнем суспільного розвитку

і характеризуються якісними змінами ціннісних орієнтацій. Підви�

щення особистісного фактора в розвитку  суспільства передбачає

створення умов для формування повноцінної особистості, яка від�

повідає всім вимогам сучасного суспільства.

Переорієнтація на компетентнісний підхід, опанування вміння

працювати в групі посилили увагу до застосування різноманітних

навчальних технологій. Адже учні з інтелектуальними порушення�

ми різняться не лише за рівнем розвитку пізнавальних можливос�

тей. Кожному притаманні стійкі індивідуальні особливості, які не

можна не враховувати. Це, зокрема тип нервової системи, темпе�

рамент тощо. Крім того, одні з них постійно перебувають під опі�

кою держави: дошкільний навчальний заклад, школа�інтернат;

інші переважну більшість часу перебувають в сім'ях, які різняться

сімейними стосунками та ставленням до дитини. Це  позитивно або

негативно впливає на дитину, проявляючись, насамперед, в її пове�

дінці, зокрема у взаємовідносинах з оточуючими їх дорослими

й однолітками. Особливо потерпають підлітки, яким притаманні
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вразливість, невизначеність, прагнення до самоствердження, само�

стійності, неврівноваженість, імпульсивність. Низький матеріаль�

ний рівень переважної більшості сімей, в яких виховуються діти

з інтелектуальними порушеннями, відсутність прикладу для наслі�

дування, спонукають підлітків до участі у неформальних групах, да�

леко не кращих щодо формування правосвідомості підлітків. Вони

стають нездатними самостійно увійти до сфери соціальних відно�

син й оволодіти навичками міжособистісної взаємодії. Притаманна

кожній людині емпатія в цієї категорії учнів досить нестабільна,

а співчуття не стає постійною рисою характеру. Як стверджує 

О. К. Агавелян, під час вибору людини вони орієнтуються пере�

важно на зовнішні прояви емоцій, а не на внутрішні якості особис�

тості. Характерне зниження потреби у взаємодії з дорослими й од�

нолітками призводить до збіднення особистісних контактів. Поза

тим, у підлітковому віці, як зазначають Л. І. Божович, І. С. Кон,

починає формуватися стійке коло інтересів, які є психічною базою

ціннісних орієнтацій. Проявляється інтерес до питань релігії, мора�

лі, етики, до особистісних психічних хвилювань і хвилювань інших

людей, розширюється коло взаємовідносин із ровесниками. 

Відомо, що стосунки між людьми складаються з діяльності

та спілкування, і це є однією з основних характеристик людини.

У вітчизняній педагогіці розвиток шкільних відносин пов'язують

з прізвищем відомого педагога В. О. Сухомлинського, який радив

учителям утверджувати гуманізм у вихованні як найважливішу рису

загальної та педагогічної культури кожного вчителя. На його думку,

школа — це світ надзвичайно  делікатних людських зіткнень і вза�

ємодій, регулювати які повинен учитель. Він закликав розвивати

у вихованців гуманістичні потреби, прагнення творити добро лю�

дям, наголошуючи на тому, що лиш тоді, коли допомога близьким

людям стає духовною потребою молодої людини, вона переносить�

ся й на інших людей. Педагог постійно залучав вихованців до таких

видів діяльності, за яких кожна дитина  із внутрішніх спонукань до

морального вдосконалювання прагне не лише допомогти людям,

але й діє за законами краси та добра, прагне творити добро іншим.

Моральну красу особистості він убачав у тому, що людина має бути

душевним, чуйним товаришем і другом. Вагоме значення для здій�

снення виховного процесу мають і такі актуальні й досьогодні його

праці, як «Серце віддаю дітям», «Моральні заповіді дитинства

і юності», «Педагогіка серця», «Як виховати справжню людину».

В.О. Сухомлинський вважав ідеалом людину, якій притаманні такі
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риси, як щедрість, скромність, повага до старших, непримирен�

ність до зла, любов до Батьківщини, до рідної землі, до праці. Усе це

він відобразив у своїх творах�мініатюрах, уміщених у «Педагогічній

етиці» та в «Казках школи під голубим небом».

Проблемі людських відносин відводив одне з провідних місць

у теоретичній і практичній діяльності і А. С. Макаренко, який ува�

жав, що зміни особистості — це зміни у відносинах людини і сус�

пільства, а керування розвитком особистості — це керування роз�

витком відносин.

Як    окрему    проблему   відносини   у вихованні досліджували

І. Д. Бех, Б. Т. Лихачов, С. В. Кондратьєва, Н. Є. Щуркова та ін. Од�

нією з фундаментальних є проблема відносин у психології. Багато

уваги приділяється їй у працях Л. С. Виготського, В. М. Мясищева,

С. Л. Рубінштейна. Вагомий внесок у вивчення окремих аспектів

психології людських відносин зробили А. А. Бодалєв, М. І. Бори�

шевський, Я. Л. Коломинський та ін.

Відносини, як відомо, характеризують зв'язки особистості з різ�

ними сферами об'єктивної дійсності. Специфічним видом стосун�

ків людини з людиною виступають взаємини — обов'язково прямі

міжособистісні відносини між людьми, які спілкуються між собою.

За такого спілкування кожна людина впливає на того, з ким спіл�

кується. Тому, про яку б сферу людської діяльності та людських

взаємин не йшлося, встановлення взаємовідносин між людьми

залежить від їхньої цілеспрямованої й відповідальної взаємодії, яка

грунтується на культурі людських взаємин,  виступає регулятором

поведінки, є основою шанобливого ставлення й взаєморозуміння,

терпимості й взаємоповаги. Саме через культуру людина розрізняє

цінності й робить власний вибір, виражає себе. Адже саме поняття

«культура» в перекладі з латинської означає «виховання, освіта,

розвиток». Водночас «під культурою розуміють рівень освіченості,

вихованості людей, а також рівень оволодіння якоюсь галуззю

знань або діяльності» [4, с. 182]. Як комплексне вираження ак�

тивного творчого характеру людської діяльності, розрізняють куль�

туру матеріальну, інтелектуальну, художню, естетичну, моральну.

Моральна культура тісно пов'язана з гуманістичними цінностями,

рівнем їх реального втілення в моральному досвіді суспільства.

Проте нинішні у суспільстві новий економічний уклад і соціальна

реальність докорінно змінили механізм людських взаємин і спілку�

вання, пріоритети життєвих цінностей, що призвело до загального

погіршення людських взаємин. Позначилося це й на взаєминах
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дітей із порушеннями інтелекту, зокрема на культурі їх взаємин.

Тим часом культура людських взаємин передбачає органічну

єдність внутрішньої і зовнішньої культури людини, вміння знайти

правильну лінію поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях

та стосовно інших людей. Стосовно учнів із порушеннями інтелек�

ту А. С. Бєлкін стверджує, що деякі пункти правил поведінки шко�

ляра можуть бути просто недосяжні для реально розуміння розумо�

во відсталими дітьми, а тому й не є регуляторами їх поведінки. 

Досліджуючи особливості формування моральних уявлень у ро�

зумово відсталих дітей, І. Г. Єременко відмітив, що моральні знан�

ня розумово відсталих дітей обмежені, неповні, нечіткі, недифе�

ренційовані. Різні за змістом моральні явища діти здебільшого на�

зивають одним і тим самим словом. «Тому найпершим завданням

є повідомлення їм якомога більшої кількості правильних відомос�

тей про моральні вимоги, оскільки у цьому разі розумово відсталі

діти далеко не завжди керуються ними. Потрібно, щоб ці знання

набули стимулюючої й регулюючої функції. Необхідною умовою

цього є перетворення знань на моральні переконання […] Однак

сформовані переконання у них стають переважно зброєю побудови

та регулювання лише окремих вчинків, головним чином тих,

на прикладі яких вони створені» [5, с. 177].

Під час перетворення знань на переконання значна роль нале�

жить почуттям, які формуються в тісному зв'язку з пізнавальними

процесами і пов'язані з діяльністю людини. Серед груп почуттів

(інтелектуальних, моральних, естетичних) ми виділили ті, в основу

яких покладено загальнолюдські цінності — це почуття справедли�

вості, співчуття, людинолюбства, щирості, поваги, людяності, до�

броти, толерантності, відповідальності. Ці поняття тісно пов'язані

з культурою людських взаємин, є її стрижнем. Проте, як стверджує

Н. Л. Коломинський, «притаманна розумово відсталим дітям пато�

логічна інертність нервових процесів, слабкість замикаючої функції

кори головного мозку, широка генералізація порушень прямо впли�

вають на моральний розвиток особистості розумово відсталої дити�

ни» [ 6, с. 28]. Поза тим, І. Г. Єременко стверджує, що формування

навичок і звичок поведінки, зокрема й культури людських відносин,

у розумово відсталих повинно базуватися на їх усвідомленому

засвоєнні [5, с. 179]. М. М. Буфетов, А. І.Капустін, Н. В. Тарасенко,

аналізуючи поведінку учнів з інтелектуальними порушеннями на

базі вивчення моральних, аморальних, морально�нейтральних, про�

стих і суперечливих (позитивних і негативних)  вчинків, виявили,
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що моральну поведінку варто формувати на основі розвитку  вмінь

усвідомлено сприймати й узагальнювати моральні норми.

Отже, культура людських взаємин органічно поєднує зовнішню

та внутрішню культуру людини. Процес виховання культури людських

взаємин базується на системі загальнолюдських цінностей, а почуття

відіграють провідну роль у вихованні культури людських взаємин. 

На наш погляд, найоптимальнішим предметом, на базі якого

можливе ефективне виховання культури людських взаємин у дітей

з інтелектуальними порушеннями, є читання. Художні твори

української (російської) літератури дають можливість поступово

впливати на свідомість учнів, їхню емоційну та вольову сфери

завдяки тому, що сприймання мистецтва (як запевняють психоло�

ги)  — це активний процес, в який входить і емоційне переживання,

і робота уяви. Із цього приводу Б. М. Теплов говорить, що виховне

значення творів мистецтва з того і складається, що вони дають

можливість увійти «в середину життя», прожити частину життя,

відображену у світлі певного світогляду. І найважливішим є те, що

в процесі цього переживання виникають певні моральні оцінки

та ставлення, що мають незрівнянно більшу примусову силу, ніж

просто повідомлені чи засвоєні оцінки.

Питання виховання учнів засобами літератури ставили у своїх

працях відомі українські методисти Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко,

О. Г. Мазуркевич, Н. Й. Волошина та ін. На виховну роль художньої

літератури щодо учнів з інтелектуальними порушеннями вказували

у своїх роботах А. К. Аксьонова, М. Ф. Гнєзділов, І. Г. Єременко,

В. Побрейн, Н. П. Кравець та ін. Будучи мистецтвом слова, худож�

ня література як не один з видів мистецтва, спрямована на фор�

мування наочно�образного мислення. Під час роботи над художнім

літературним твором реалізуються притаманні художній літературі

такі функції, як навчальна, пізнавальна, розвитково�корекційна,

виховна, естетична, індивідуальна, етична тощо. Літературний твір

відкриває юному читачеві розуміння людського життя в динаміці,

висвітлює психологію поведінки людини, поступово впливаючи  на

свідомість учня�читача, на його емоційну та вольову сфери, кори�

гуючи інтелектуальну. З цього приводу варто пригадати слова

Л. С. Виготського про те, що в роботі з розумово відсталою дити�

ною потрібно через афект йти до її інтелекту, оскільки думка народ�

жується з мотиваційної сфери. Відбувається інтенсивний розвиток

почуттів і уявлень, матеріальною основою яких є слово, від якості

сприймання якого та розуміння його смислу залежить пізнаваль�
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ний, корекційно�розвитковий і виховний вплив матеріалу з читан�

ня на учня�читача. 

Виховна функція художньої літератури пов'язана з культурою,

ідеологією, що певним чином проявляється в кожному творі. Як

мистецтво слова художня література впливає на духовний світ осо�

бистості розумово відсталого учня�читача, оскільки в ній відобра�

жено різноманітні аспекти виховного процесу — естетичний, ідей�

ний, громадянський, екологічний, патріотичний тощо. 

Читання художньої літератури забезпечує виховання культури

людських взаємин, що особливо важливо для читачів з інтелек�

туальними порушеннями з огляду як на суб'єктивні, так і об'єктивні

причини. До суб'єктивних належать замкнутість школярів, неба�

жання та невміння вступати у контакти як з дорослими, так і з од�

нолітками, особливо з незнайомими; несформованість навичок

міжособистісного спілкування, внаслідок чого вони після закін�

чення шкільного навчання зі значними труднощами адаптуються

у виробничому або навчальному колективах.

Зовнішні причини викликані недостатньою кількістю сучасної

художньої, науково�пізнавальної, довідкової літератури, доступної

за змістом та ціною учням з інтелектуальними порушеннями. Од�

нією з причин є відсутність сучасних  дитячих та підліткових кіно�

фільмів, створених на основі кращих літературних зразків, засилля

легкодоступної аудіовізуальної інформації, яка, на відміну від

друкованої, наповнена стереотипами, проте засвоюється легше, але

безсистемно, фрагментарно.

Аби підвести учнів з інтелектуальними порушеннями до розу�

міння культури людських взаємин а також щоб уроки літературного

читання приносили їм радість і натхнення, потрібно навчити їх за�

глибитись у твір, захопитися його красою. Адже певний час худож�

ня література розглядалась в історико�функціональному і класово�

му аспектах, що утруднювало її сприймання. «Під час розгляду ху�

дожніх творів наголошувалося не стільки на художньо�естетичних

цінностях мистецтва слова, скільки на політичних аспектах. Такий

підхід значною мірою зумовлювався пріоритетом класових ціннос�

тей над загальнолюдськими та національними» [8, с. 330].

Готуючи програми з читання для загальноосвітніх навчальних

закладів для дітей з інтелектуальними порушеннями та шкільні під�

ручники з літературного читання, ми провели опитування учителів

на предмет виявлення стану розуміння ними поняття «культура

людських взаємин», запропонувавши відповісти на такі питання:
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— Що таке, на Вашу думку, культура людських взаємин?

— На яких творах, на Вашу думку, можна виховувати культуру

людських взаємин в учнів 7 — 10 класів?

— Чи приділяєте Ви цій проблемі увагу на уроках літературного

читання і яку саме?

Аналіз відповідей учителів свідчить, що культуру людських вза�

ємин вони переважно вбачають в умінні спілкуватися й дотриманні

моральних норм. Так, Галина К. відповіла: «Уміння спілкуватися,

слухати співрозмовника, володіти мімікою, жестами». На думку

Ольги П.: «Культура людських взаємин — це дотримання кожною

людиною культури поведінки, прагнення допомогти, підтримати

інших».

На останнє запитання вчителі впевнено відповідали, що на уро�

ках проводять роботу щодо виховання культури людських взаємин

у дітей. Наприклад, Віра С. відповіла: «Щоб розв'язати цю складну

проблему, не можна обмежитися лише уроками читання. Вчити

спілкуватися, сперечатись, дружити можна на всіх уроках і поза�

класних заходах.» 

Опитування вчителів та відвідування уроків показали, що

робота з питань виховання культури взаємин в учнів 7�10 класів

на уроках літературного читання на прикладах художніх творів про�

водилася епізодично. 

Для виховання в учнів на уроках читання культури людських

взаємин художні твори ми намагалися відбирати за такими крите�

ріями: 

— морально�етичний потенціал твору;

— художня майстерність автора у зображенні людських взаємин;

— доступність мови твору;

— зв'язок художнього твору з сучасністю.

Формувальний експеримент передбачав проведення з учнями

бесід евристичного спрямування, розповідей, застосування методів

спостереження, незакінчених речень, використання репродукцій

картин відомих художників та ілюстрацій до текстів прочитаних

творів, повторне виразне читання уривків із текстів творів.

Зважаючи на те, що одним із головних показників результатив�

ності експериментальної роботи є показник знань учнів про куль�

туру людських взаємин, ми запропонували дітям низку запитань,

відповіді на які свідчили б про сформованість в них даного поняття.

Порівнюючи одержані у контрольних і експериментальних класах

результати, ми дійшли висновку, що основним джерелом знань про
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культуру людських взаємин і морально�етичні норми, закладені

в них, школярі назвали твори українських і російських письмен�

ників (експеримент проходив у школах з українською і російською

мовами навчання). 

Змінилося ставлення учнів до проблеми людських взаємин. Зріс

не лише інтерес школярів до читання творів художньої літератури,

у яких відображено людські взаємини, а й вибір літератури про

становлення й особливості людських взаємин.  Варто наголосити,

що знання про культуру людських взаємин стимулюють зростання

інтересу до історії України, до національної культури.

Учні, які були задіяні в експериментальному навчанні, виявили

більшу обізнаність з культурою людських взаємин. Відповідаючи,

вони називали не лише літературні твори, в яких зображено людсь�

кі взаємини, а й обгрунтовували відповіді, вказуючи на позитивне

і негативне у взаєминах літературних героїв. Опираючись у відпові�

дях на літературні джерела, школярі вказували на моральні риси

літературних героїв, які відповідають традиційним уявленням про

виховану людину та  приклад з яких їм би хотілося брати. Скажімо,

прикладом для наслідування чесності, поваги, справедливості,

співчуття, на думку учнів, слугують герої літературних творів «Дід

Мазай і зайці» М. Некрасова, «Украла» Б. Грінченка, «Сестра»

Марка Вовчка, «Маруся Чурай» Ліни Костенко, «Микола Джеря»

І. Нечуй�Левицького. Дружбу, товариськість, відповідальність,

співчуття, кохання зображено в у творах «Діти підземелля» і «Слі�

пий музикант» В. Короленка, «Козачка» Марка Вовчка, «Педаго�

гічна поема» А. Макаренка, «Федько�Халамидник» В. Винниченка.

Турбота про збереження рідної природи, людяність, взаємодопомо�

га — саме ці риси висвітлюються в таких літературних творах, як

«Ангел�хранитель» і «Деревья растут для всех» В. Астаф'єва, «День

за городом» А. Чехова, «Звоните и приезжайте» А. Алексіна, «Лісо�

ва пісня» Лесі Українки, «Сад на схилі гори»

Є. Гуцала. А такі якості особистості, як мужність, відвага, праг�

нення до волі, надія, притаманні героям творів «Судьба человека»

О. Шолохова, «Захар Беркут» І. Франка, «Олеся» Б. Грінченка,

«Дорогою ціною» М. Коцюбинського, «Ванька» А. Чехова, «Моро�

зенко» Панаса Мирного.

За нашими підрахунками, позитивний вплив художніх творів

відчули близько 82% учнів 7�10�х класів. Найкращими виявилися

показники у школярів із вищим рівнем розвитку пізнавальних

можливостей. Виховний вплив культури людських взаємин на
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поведінку учнів з інтелектуальними порушеннями проявився

в тому, що вони під час відповідей роздумували про себе, про влас�

ну поведінку та про свої взаємини з оточуючими, зокрема з одно�

класниками та з учнями інших класів. Відповіді школярів стали

більш активними, діти виявляли зацікавленість в обговоренні по�

ставлених запитань, висловлювали бажання обстоювати власну

думку. Окремі школярі намагалися не просто доповнити або випра�

вити свого товариша, а й аргументовано довести свою відповідь. 

Цікаво те, що жоден з респондентів не намагався надати собі ви�

щої оцінки, викрикувати відповідь, як це траплялося раніше. У від�

повідях учні, звертаючись до творів, навчилися визначати різнови�

ди взаємин між літературними героями, порівнювати образи�пер�

сонажі, узагальнювати та робити висновки, підкріплювати власні

судження уривками із прочитаних творів. Про те, що учні засвоїли

поняття «культура людських взаємин» свідчить той факт, що майже

всі для ілюстрації  відносин між багатими і бідними, зображеними

у творах «Игрушечка», «Інститутка» Марка Вовчка, «Украла»

Б. Грінченка, використовували репродукцію картини В. Перова

«Приїзд гувернантки». 

Переважна більшість учнів експериментального класу виявила

достатнє розуміння морально�етичних норм і вимог, що стосуються

культури людських взаємин. Школярі намагалися особистою пове�

дінкою наслідувати позитивних літературних героїв, дотримува�

тися культури відносин як у спілкуванні, так і в діяльності. 

Отже, систематичне використання в навчально�виховному про�

цесі матеріалу про культуру людських взаємин сприяє вихованню

у школярів сталих інтересів до художньої літератури, рідної культу�

ри, забезпечує загальний розвиток та корекцію особистісних якос�

тей учнів з інтелектуальними порушеннями, оптимізує їхні  взаєми�

ни з оточуючими. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО/ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
ІНТЕГРУВАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ПРОСТІР 

В статье идет речь об организации интегрированного обучения
детей с нарушениями слуха в нашей стране и за рубежом. Перечислены
сложности и неразрешенные проблемы совместного обучения детей с
нарушениями слуха и нормальным слухом, намечены пути их решения.  

In clause(article) there is a speech about the organization of the integrat�
ed training of children with hearing disorder in our country and abroad.
Complexities and the non�authorized problems of co�education of children
with hearing disorder and normal hearing are listed, ways of their decision
are planned.

Гуманізація освіти, поширення нового ставлення до дітей з осо�

бливими потребами у суспільстві зумовили радикальні зміни та від�

крили нові перспективи щодо навчання дітей зі зниженим слухом.
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Поступово змінюється «філософія освіти» в Україні, разом з цим

розробляється нова освітня політика. Гуманістичні засади, на яких

відбувається реформування освіти, стали передумовою для пошуку

нових форм навчання дітей із порушеннями слуху.

Нами поставлено мету — проаналізувати особливості впровад�

ження інтегрованої форми навчання у нашій країні і за її кордоном.

Тенденція до розвитку інтегративних підходів у навчанні дітей

із порушеннями слуху складається на ґрунті нового розуміння прав

людини з порушеннями психофізичного розвитку, нової теоретич�

ної суспільно�соціальної моделі. На зміну медичній моделі, за якою

людина з порушенням психофізичного розвитку є насамперед хво�

рою людиною і потребує лікування, піклування й перебування

в особливих умовах, прийшла соціальна модель (модель «соціаль�

ної співвіднесеності»), суть якої полягає в тому, що саме соціаль�

ний, а не біологічний аспект є визначальним для розвитку та пов�

ноцінного життя «особливої» дитини. Щоб запобігти «соціальному

вивиху» (за Л. С. Виготським), суспільству потрібно створити умо�

ви для того, аби людина з порушеннями могла комфортно існувати,

розвиватись і реалізовуватись у суспільстві [1�4].

У наш час спільне навчання дітей із порушеннями слуху і дітей

зі збереженою слуховою функцією в різних країнах має різну поши�

реність: від поодиноких випадків до масового явища, яке за останні

кілька десятиліть стало традиційним. 

Здійснивши аналіз відомого нам зарубіжного досвіду інтегрова�

ного навчання дітей із порушеннями слуху, ми дійшли висновку,

що системи навчання, які застосовуються в різних країнах, можна

умовно поділити на два концептуальних підходи. Представники

одного підходу акцентують увагу на створенні гнучкої системи, яка

передбачає адаптацію умов навчання до потреб дитини з поруше�

ним слухом, що полягає в такому, як:

— адаптація навчальних програм до пізнавальних і мовленнєвих

можливостей дитини,

— використання альтернативних засобів комунікації (послуги

перекладача жестової мови, знання мови жестів учасниками нав�

чального процесу, а саме педагогів, дітей),

— відповідне технічне обладнання,

— підготовка педагогічних кадрів до роботи зі змішаним уч�

нівським колективом,

— індивідуальний підхід, що полягає у виборі адекватних мето�

дів, прийомів, видів роботи,
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— додаткова соціальна, психологічна і дефектологічна підтрим�

ка (додаткові заняття зі спеціалістами).

За таким підходом, будь�яка дитина з порушеним слухом, незалежно

від тяжкості первинного порушення та його вторинних наслідків може,

бути інтегрована в середовище чуючих дітей. Рівень пізнавального роз�

витку, як і рівень мовленнєвого розвитку, які не відповідають віковим

нормам, навіть не наближується до них, а також малий обсяг знань,

на думку представників цього підходу, не є перешкодою для спільного

навчання. Умовний вихідний рівень розвитку є стартовим для розробле�

ння максимально індивідуалізованих або адаптації чинних навчальних

програм та планів, які водночас є програмами і планами розвитку кон�

кретної дитини. Такий підхід націлений на створення умов, максималь�

но пристосованих до можливостей і потреб дитини з порушеним слухом. 

Представники іншого підходу максимум уваги приділяють тому,

аби дитині з порушенням слуху забезпечити такий рівень мовлен�

нєвого, пізнавального, особистісного розвитку, який уможливлює

комфортне співіснування дітей із порушеним і збереженим слухом

і якісне засвоєння глухими дітьми і дітьми зі зниженим слухом

знань, передбачених єдиною загальною програмою, за якою навча�

ються всі учні класу незалежно від стану слухової функції. Можли�

вість спільного навчання забезпечується 

— достатнім пізнавальним розвитком і рівнем знань дитини;

— володінням загальноприйнятим засобом комунікації — сло�

весним мовленням (зокрема сприймання і розуміння зверненого

мовлення, продукування мовленнєвих висловлювань);

— сформованістю навичок спілкування з чуючими людьми;

— достатньою мотивацією для спільного навчання та продов�

ження освіти;

— адекватним рівнем очікувань з боку дитини та її батьків, адек�

ватною оцінкою власних можливостей, особистісними рисами

дитини, серед яких наполегливість, працелюбність тощо.

Загалом основна увага приділяється якісній підготовці дитини

з порушенням слуху до навчання в інтегрованих умовах, а також

сурдопедагогічному супроводу під час навчання.

Такий поділ на два підходи є доволі умовним, адже представ�

ники обох напрямів мають, крім досить суттєвих розбіжностей

у баченні того, як краще побудувати навчання, ще й низку спільних

позицій. Серед них такі:

— дитина з порушенням слуху має бути інтегрована якомога ра�

ніше в колектив чуючи;
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— ефективність навчання і комфортність перебування дитини

з порушенням слуху в інтегрованих умовах визначаються наяв�

ністю та змістом сурдопедагогічного супроводу;

— якість навчання залежить від узгодженості дій педагогічного

колективу та родини дитини;

— важливим чинником визнається готовність педагогічного

та учнівського колективу до спілкування та спільної діяльності

з дітьми з порушеним слухом та ін. 

Традиційно суперечливим у сурдопедагогіці залишається питан�

ня засобів комунікації, які використовуються у навчально�вихов�

ному процесі. Пошук відповіді на запитання про доцільність вико�

ристання жестової або словесної мови та їх оптимальне співвідно�

шення триває близько чотирьох століть. Існують різні точки зору

щодо того, чи варто використовувати мову жестів у навчанні дітей

з порушеннями слуху у змішаних колективах. Частина науковців

переконана, що основною передумовою, яка уможливлює ком�

фортне існування і якісне навчання дитини з порушенням слуху

у колективі чуючих, є мовленнєвий розвиток, який відповідає віко�

вій нормі або максимально наближений до неї. 

Інші науковці вважають, що так званий мовний бар'єр у разі не�

володіння або поганого володіння словесним мовленням дитиною

з порушенням слуху може подолати перекладач, який супроводжує

дитину, а також опанування мовою жестів педагогів і учнів зі збе�

реженим слухом. Їхні опоненти вважають утопічним сподівання на

те, що чуючі погодяться вивчити специфічний засіб комунікації,

межі використання якого вкрай обмежені. 

У літературі і дотепер можна зустріти різні погляди щодо доціль�

ності спільного навчання дітей з порушенням слуху і зі збереженим

слухом. Серед них є категоричні позиції як противників, так і при�

хильників такої форми від повного заперечення ефективності такого

навчання через неможливість створення сприятливих умов для

цього, з одного боку, та визнання такої форми навчання як сучасної,

гуманної на противагу застарілій сегрегативній системі — з іншого. 

Поміркована позиція репрезентована науковцями, котрі вважа�

ють, що і інтернатна, і інтеграційна форми навчання  мають право

на співіснування, забезпечуючи батькам можливість обрати таку

форму навчання, яка найбільше підходить для їхньої дитини з ог�

ляду на індивідуальні особливості дитини, її здібності, особистісні

якості, вмотивованість перебування у колективі чуючих, можли�

вості батьків брати участь у навчанні їхньої дитини тощо.
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Науковці і практики єдині в думці, що так звана стихійна або

вимушена інтеграція дітей із порушеннями слуху є неприпустимим

явищем, не виправданим з позиції тих завдань, що їх покликана

розв'язувати інтеграційна форма навчання.

Освіта дітей із порушеннями слуху в Україні пройшла тривалий

шлях розвитку від відсутності спеціальної допомоги дітям із пору�

шеннями слуху до сучасної різноваріантної освітньої системи.

Ратифікація міжнародних декларацій, які містять засудження сегре�

гації будь�якої форми, прийняття українських законодавчих актів, що

виголошують сприяння організаційній перебудові освіти у напрямку

впровадження інтегрованого й інклюзивного навчання, слугують засад�

ничою нормативно�правовою основою спільного навчання дітей із по�

рушеннями слуху та їхніх однолітків зі збереженим слухом. Сучасні де�

мократичні перетворення в нашій державі стали поштовхом для переос�

мислення ролі і основних завдань освіти дітей із порушеннями слуху.

Навчання дітей із порушеннями слуху в Україні відбувається

в установах різних типів, а саме:

1) у спеціальних дошкільних закладах та школах, де корекційно�

розвивальний напрям є складовою всього навчально�виховного

процесу; 

2) у реабілітаційних центрах, в яких надаються корекційні по�

слуги, але не проводиться загальноосвітня підготовка;

3) у спеціальних групах і класах загальноосвітніх закладів з надан�

ням корекційної допомоги сурдопедагогами за місцем навчання;

4) підгрупами у складі «змішаних» колективів груп і класів за�

гальноосвітніх навчальних закладів із наданням корекційної допо�

моги  сурдопедагогами за місцем навчання;

5) у колективах чуючих у загальноосвітніх навчальних закладах

з наданням корекційної допомоги сурдопедагогами у реабілітацій�

них центрах або приватним способом;

6) у колективах чуючих у загальноосвітніх навчальних закладах

без надання корекційної допомоги. 

Вивчення практичного досвіду інтегрованого й інклюзивного

навчання дітей із порушеннями слуху в Україні дало змогу виявити

нерозв'язані проблеми та недоліки цього процесу й окреслити коло

питань, розв'язання яких допоможе дитині з порушенням слуху

інтегруватись у спільноту чуючих ровесників. Серед них є питання

організаційного, науково�методичного й соціологічного характеру.

Заклади, в яких навчаються діти з порушеннями слуху, мають

різну відомчу підпорядкованість. Міжвідомча розпорошеність
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і міжвідомчі бар'єри, поділ сфер відповідальності стають на заваді

як проведенню повного обліку дітей, які навчаються в інтегрованих

умовах,  так і створенню єдиної багатоваріантної системи допомоги

дітям із порушеннями слуху загалом.

Одним з найсуттєвіших чинників, що сприяють сприяють по�

ширеності й ефективності інтегрованого навчання дітей із пору�

шеннями слуху загальновизнано ранню комплексну спеціалізовану

допомогу дітям та їхнім родинам (медичну, педагогічну, психологіч�

ну, технічну). У нашій країні в більшості випадків порушення слуху

у дітей діагностується несвоєчасно, тобто запізно. Практично від�

сутня загальнодержавна інфраструктура для ранньої реабілітації

дітей із порушеннями слуху, функціонують окремі інформаційні,

реабілітаційні центри роботи з батьками, а також центри ранньої

допомоги дітям із порушеннями слуху, які мають різний статус,

різне підпорядкування, різну структуру.

Залишається нерозв'язаним питання створення правового під�

ґрунтя для професійного забезпечення психолого�педагогічного су�

проводу дітей із порушеннями слуху, які навчаються разом із  дітьми

зі збереженим слухом. Багатий досвід інших країн і перший досвід на�

шої країни в інтегрованому навчанні глухих дітей і дітей зі зниженим

слухом доводять необхідність введення додаткових одиниць до штат�

ного розпису загальноосвітніх закладів, в яких навчаються діти з по�

рушеннями слуху: асистентів педагогів, сурдопедагогів, психологів. 

Одним з принципово важливих питань щодо інтегрованого нав�

чання дітей з порушеннями слуху, повною мірою нерозв'язаних

й дотепер, є питання методичного та дидактичного забезпечення

корекційного впливу на розвиток дитини, зокрема забезпечення

якісної і своєчасної корекції мовлення дітей. Дидактико�методич�

не забезпечення навчання дітей із порушеннями слуху, які навча�

ються в інтегрованому колективі, залишається недостатнім і потре�

бує наукового обґрунтування, розроблення спеціальних методик.

Дитина з порушенням слуху потребує особливої уваги у класі

(групі), тому наповнюваність груп (класів), в яких разом із чуючими

дітьми навчаються діти з порушеннями слуху, повинна бути мен�

шою. Кількість дітей у таких групах (класах), як загальна, так і відсо�

ток дітей із порушеннями слуху, наразі документально не визначена.

Фактично відсутній повний статистичний державний облік

дітей із порушеннями слуху, які навчаються у загальноосвітніх за�

кладах в Україні. Це заважає вивчати, аналізувати та контролювати

якість надання освітніх послуг загалом та корекційно�розвивальної
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роботи, зокрема, у випадках так званої стихійної та вимушеної

інтеграції дітей із порушеннями слуху.

У своїй роботі ми виходили з того, що система спеціальної осві�

ти дітей із порушеннями слуху була і залишається ефективною

у розв'язанні як навчально�виховних, так і корекційних завдань.

Однак паралельно з такою формою навчання може існувати інша,

здатна більш ефективно задовольняти потреби дитини у спілкуван�

ні з родиною, ровесниками із збереженим слухом, формувати адап�

товану особистість, впливати на процеси абілітації і реабілітації,

сприяти інтегруванню дитини з порушенням слуху в суспільство.
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КРИТЕРІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО  НАВЧАННЯ ДІТЕЙ
ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Статья посвящена проблеме дифференцированного обучения детей
с нарушениями слуха (глухие и слабослышащие), критериями которого
выступают особенности развития их словесной речи и речевого
общения.
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This article is devoted to the problem of differentiated training of children
with hearing disorders (deaf and hard of hearing). Criteria of the problem of
differentiated training are features of their speech evolution and speech com�
munication.

Розвиток будь�якої особистості залежить від того, наскільки

умови навчання та виховання відповідають її можливостям. Не ви�

падково в нашій країні створено різні типи спеціальних навчальних

закладів для дітей із порушеннями слухової функції (глухих та зі

зниженим слухом).

Психічний розвиток цих дітей підпорядкований загальним

законо�мірностям і детермінований як внутрішніми, так і зовніш�

німи передумовами. Він відбувається  поетапно, етапи змінюються

у певній послідовності, але перебіг цього процесу в кожної категорії

має свої особливості. Урахування цих особливостей у навчально�

виховному процесі забезпечує ефективну реалізацію можливостей

розвиватися кожній категорії дітей.

Для дітей із порушеннями слуху існує система спеціальних

закладів — шкіл і дитячих садочків, кожен з яких залежно від кате�

горії дітей (зі зниженим слухом або глухих) має відповідну програ�

му навчання та виховання, а також використовує специфічні мето�

ди роботи.

Критерієм диференційованого навчання дітей із порушеннями

слуху слугує педагогічна класифікація Р. Боскіс, побудована

на психологічному вивченні взаємодії слуху та мовлення, що дає

змогу визначити своєрідність розвитку дитини залежно від ступеня

зниження слуху. 

Втрата слуху в ранньому віці впливає на перебіг психічного

розвитку дитини і призводить до виникнення низки вторинних від�

хилень. Насамперед порушення слуху негативно позначається

на мовленнєвому розвитку дитини, що, відповідно, перешкоджає

нормальному формуванню словесного мислення (тобто порушує

процеси пізнання довкілля).

Спостерігається безпосередня залежність розвитку мовлення від

ступеня втрати слуху. При незначному зниженні слуху відхилення

в розвитку мовлення мінімальні, вони досить легко піддаються

корекції, і дитина успішно навчається у загальноосвітній школі.

При значній втраті слуху спостерігаються більш суттєві порушення

в розвитку фонетичної, лексичної та граматичної сторін мовлення.

При тяжкому порушенні слухової функції в дитини мовлення са�
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мостійно взагалі не розвивається, а дитина потребує навчання

в спеціальному навчальному закладі.

Таким чином, критерієм оцінювання дефекту слухової функції

є можливість використання залишкового слуху для розвитку мовлення.

Глухота характеризується стійкою втратою слуху, яка унеможлив�

лює самостійне оволодіння мовленням і сприймання мовлення ото�

чуючих навіть за мінімальної відстані від вуха. У більшості випадків

при глухоті в дитини залишаються певні слухові відчуття, які дають їй

змогу сприймати голосні немовленнєві звуки довкілля й окремі звуки

мовлення на близькій відстані. Однак без спеціального навчання

мовлення такої дитини майже не розвивається. Навіть за сприятли�

вих умов (індивідуальні корекційні заняття, навчання в дитячому сад�

ку), засвоєння слів почасту відбувається в неправильному лексично�

му значенні; поряд із недорозвитком граматичної структури спосте�

рігаються змішування категорій, часткове розуміння їх значень,

а тому й неадекватне їх використання у власному мовленні. Усе це по�

значається на розвитку пізнавальної діяльності, зокрема операцій ми�

слення (порівнянні, узагальненні, абстрагуванні тощо), які набува�

ють специфічного характеру і негативно позначаються на всіх складо�

вих мовлення в процесі його функціонування.

Формування мови у глухих дітей  базується на компенсаторному

використанні всіх збережених аналізаторів, активному залученні

зорового сприймання, тактильно�вібраційної чутливості та кіне�

стетичних відчуттів в умовах спеціального навчання. На індиві�

дуальних заняттях учитель демонструє глухому учню як саме має

функціонувати його мовний апарат для забезпечення мовленнєвої

діяльності, а також контролює правильність звуковимови дитини.

Формування усного мовлення глухих учнів відбувається в умо�

вах інтенсивної роботи з розвитку слухового сприймання як одного

з компонентів мовленнєвої діяльності.

За даними функціональної діагностики, при порушенні слуху

дуже рідко бувають випадки повної глухоти. У переважної більшос�

ті дітей є певні залишки слуху, які при цілеспрямованій корекцій�

ній роботі розвиваються й уможливлюють (за допомогою звукопід�

силювальної апаратури) розпізнавання окремих звуків, складів,

контурів слів усного мовлення.

Водночас із формуванням усного мовлення та розвитком слу�

хового сприймання сурдопедагог вчить глуху дитину письмової

та дактильної мов, засвоєння та використання яких сприяє нагро�

мадженню словникового запасу, розумінню нових слів і речень.
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Таким чином, у початковий період навчання глуха дитина опа�

новує мовлення на основі усно�дактильного спілкування з учите�

лем й однолітками.

Одна зі специфічних особливостей процесу навчання глухих учнів

— взаємодія двох систем спілкування: мови жестів і словесної мови.

Існування і взаємодія цих систем пов'язані з різноманітністю

рівнів загального і мовленнєвого розвитку глухих дітей, які прихо�

дять до школи. Найбільш підготовленими виявляються діти, які

навчалися у спеціальному дитячому садочку або в реабілітаційному

центрі, в яких проводилася цілеспрямована корекційна робота

з розвитку слухового сприймання, мовлення та мислення. Вони,

в переважній більшості, володіють елементарними навичками

усного спілкування. Чимало глухих дітей до навчання в школі не

відвідують дошкільних закладів. Соціальне середовище, характер

навчальної роботи, яка проводилася з ними в сім'ї, зумовлює про�

цес їхнього розвитку, в тому числі і формування вмінь і навичок

спілкування. Більшість із них спілкується за допомогою жестів.

Мова жестів — це своєрідна система, яка має свій словник і свою

граматичну будову. Вона розвивається з огляду на потребу у спілку�

ванні за відсутності словесної мови. Систем позначень у побутовій

жестовій мові відрізняється від словесної мови. Словник жестів знач�

но поступається за кількістю та якісно відрізняється від усного мов�

лення. До оволодіння словесним мовленням жести допомагають глу�

хій дитині розвивати мислення, спілкуватися з оточуючими, орієнту�

ватись у предметному середовищі, набувати життєвого досвіду. Спіл�

кування дитини з тяжкими порушеннями слуху за допомогою жестів

випереджає розвиток її усного мовлення. Іноді глухий учень має на�

багато більше знань ніж може відтворити за допомогою усного мов�

лення. Тому на початковому етапі навчання, коли словесне мовлення

тільки�но формується, жестова мова може використовуватись глухи�

ми учнями як допоміжний засіб для відтворення навчального мате�

ріалу та спілкування з учителем, однолітками. Це положення відобра�

жено в Проекті критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів по�

чаткових класів спеціальної загальноосвітньої школи для глухих ді�

тей, розробленому Інститутом спеціальної педагогіки АПН України.

Формування мовлення дітей зі зниженим слухом  принципово

відрізняється від формування мовлення глухої дитини. Ця відмін�

ність насамперед пов'язана з тим, що розвиток мовлення дітей

зі зниженим слухом відбувається на основі залишкового слуху,

в умовах безпосереднього спілкування з оточуючими їх людьми.
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Можливість навіть обмеженого сприймання мовлення нормальної

гучності сприяє самостійному оволодінню усним мовленням з  пев�

ними специфічними особливостями у звуковимові та побудові

власних висловлювань.

Характерними особливостями цих дітей є те, що в них ще

до спеціально�го навчання формується розуміння значущості мов�

леннєвих рухів, нагромад�жується певний запас слів, усвідомлю�

ється їх предметне або дійове значення.

Першочергове завдання навчання дітей зі зниженим слухом

у спеціаль�ній загальноосвітній школі — це подолання мовленнє�

вого недорозвитку та пов'язаних з ним відхилень у пізнавальній

діяльності, що є необхідною умовою для опанування основ  наук,

успішної соціальної адаптації.

Для розв'язання  цього завдання в навчанні дітей зі зниженим слу�

хом мови реалізується принцип корекційної спрямованості занять,

який передбачає засвоєння мовного матеріалу безпосередньо у про�

цесі його використання у спілкуванні та опосередковано (під час чи�

тання та письма), сприяє нагромадженню активного словника,

практичному засвоєнню граматичних закономірностей мови. Засво�

єння мови і мовлення у процесі мовленнєвої діяльності забезпечує

формування понять, які становлять змістову сторону мислення.

Різноманітна робота зі словами та словосполученнями, речен�

нями й текстами дає змогу дітям усвідомити сфери використання

граматичних одиниць, що вивчаються, і таким чином підвищує

рівень їхнього розумового та мовленнєвого розвитку.

Особливе місце у навчанні дітей зі зниженим слухом у спеціаль�

ній школі відводиться корекційно�розвивальній роботі. Це зумов�

лено необхідністю здійснювати корекцію мовленнєвого запасу,

який діти накопичують поза спеціально організованим процесом;

систематично проводити роботу над помилками в самостійному

мовленні учнів, що є важливим засобом подолання мовленнєвого

недорозвитку, а також формування самоконтролю. Значна роль від�

водиться і розвиткові слухового сприймання, роботі над звукови�

мовою, читанню з губ, що сприяє  створенню слухо�зорової основи

формування  та вдосконалення мовлення школярів.

Таким чином, діти зі зниженим слухом і глухі мають значні від�

мінності у можливостях самостійно опанувати  мовлення, сприй�

мати мовлення за допомогою залишкового слуху, спілкуватися

зі своїм оточенням, що й зумовлює різні завдання їхнього навчання

та виховання, різні вимоги до педагогічного процесу.
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ФОРМУВАННЯ НАУКОВО/МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД
ОСВІТИ ДІТЕЙ ЗІ ЗНИЖЕНИМ СЛУХОМ 

Статья посвящена историко�педагогическому анализу развития
системы специального обучения детей со сниженным слухом в Укра�
ине. Анализ архивных, научных, литературных источников позволил
выявить основные тенденции и особенности развития системы спе�
циального обучения детей со сниженным слухом. В статье рассматри�
вается формирование научно�дидактических основ обучения, сущ�
ность разработки научно�методического обеспечения процесса воспи�
тания и обучения детей этой категории.

In the article it is spoken about research of process of becoming and devel�
opment of system of special training of children with the lowered hearing in
Ukraine. In the article sources of occurrence of idea concerning allocation of
special group of children with the lowered hearing, development of sights at
this category of children and tendencies of searches of special approaches to
their training and education are shined; the structure and the maintenance of
educational, correctional work during development of deaf theory and experts
is characterized; the basic laws and tendencies of development of the theory
and practice of training of these to children at the present stage are opened.
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Створення системи спеціального навчання дітей зі зниженим

слухом відбувалося шляхом накопичення практичного досвіду нав�

чання таких дітей, а також через цілеспрямований теоретичний по�

шук, окремі дослідження тих проблем, що виникали в практичній

діяльності.

Варто зауважити, що в 1932 р. були оприлюднені «Установки на

другу п'ятирічку по дефективному дитинству» (19.06.1932 р.) — до�

кумент, що окреслив подальшу долю розвитку сурдопедагогічного

напряму стосовно дітей зі зниженим слухом. У ньому, зокрема, ви�

значалося, хто (Інститут дефектології у Москві), як (за системою

спеціальної педагогіки на науковій основі) і в які строки (протягом

1933 року) має забезпечити науково�теоретичні основи навчання та

виховання дітей цієї категорії. Оскільки за тих часів усі документи

такого рівня вважалися директивними наказами, за межі яких від�

ступати було неможливо, а також зважаючи на доволі скрутне ста�

новище українського Інституту фізичної дефективності у 30�ті

роки, саме науковці Московського науково�дослідного інституту

дефектології розпочали дослідження особливостей розвитку дітей

зі зниженим слухом. Для наукових пошуків потрібно було створити

навчальні групи, класи та школи з відповідним контингентом уч�

нів, де б апробовувалися навчальні методики та вивчались особли�

вості (мовленнєві, пізнавальні та ін.) цих школярів.

На перших етапах навчання дітей зі зниженим слухом у ново�

створених класах переважно здійснювали за методиками школи

глухих і  загальноосвітньої школи. Педагоги під час перших спроб

відокремленого навчання дітей зі зниженим слухом зберігали на�

громаджений досвід навчання глухонімих, хоч і вносили в педаго�

гічний процес деякі корективи, зважаючи на наявність залишків

слуху (навчання вимови, опора на слух при сприйманні мовлення)

в дітей і можливості швидшого засвоєння навчального матеріалу

(розширення програмового матеріалу). Пізніше, зміст навчання

переважно не змінювався, але в педагогічний процес вносилися

певні зміни, які вже практикувались у школах глухих: навчання

читання з губ, корекція вимови.

До того ж, спостереження за перебуванням дітей зі зниженим

слухом у допоміжних школах та у школах для дітей із порушеннями

мовлення дали підстави стверджувати, що підходи до навчання, які

в них застосовувалися, були непридатні для слабочуючих. Отже,

емпіричним шляхом упродовж певного часу нагромаджувався як

позитивний, так і негативний практичний досвід навчання дітей
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цієї категорії. Дослідження особливостей психофізичного, мовлен�

нєвого розвитку дітей зі зниженим слухом (30�40�ті роки ХХ ст.)

дали підстави для теоретичного розроблення нових підходів до нав�

чання саме цього контингенту дітей. Цілеспрямовані психолого�

педагогічні дослідження дали змогу розробити й упровадити

в практику нову систему, розраховану на таких учнів. 

За психологічною концепцією Л. С. Виготського та згідно з під�

ходами до характеристики дітей зі зниженим слухом, розроблени�

ми Р. Боскіс, мовлення — це та психічна функція, стан і можливості

розвитку якої є головними чинниками, що визначать специфіку

цього порушення. Як засіб спілкування та пізнання, мовлення

є чинником соціалізації особистості, який уможливлює сприйнят�

тя необхідної інформації та засвоєння суспільного досвіду. Водно�

час мовлення впливає на інші психічні функції та процеси, взаємо�

діючи з якими сприяє розвитку особистості дитини загалом. З огля�

ду на таке важливе значення мовленнєвої діяльності у формуванні

всіх вищих психічних функцій, дослідники мали на меті насампе�

ред з'ясувати особливості мовленнєвого розвитку цієї категорії

дітей, специфіку засвоєння ними мовленнєвого матеріалу і мовної

системи, а також вплив цих особливостей на мислення та інші

психічні процеси та функції.

Перші дослідження особливостей мовленнєвого розвитку були

розпочаті у ІІ половині 40�х років ХХ ст. (Р. Боскіс, К. Коровін,

В. Синяк) (в узагальненому вигляді вони були оприлюднені в 50�

60�ті рр.). Перша і найповніша характеристика мовлення дітей

зі зниженим слухом була зроблена Р. Боскіс. 

Пояснюючи особливості лексики дітей зі зниженим слухом,

Р. Боскіс посилалася на їхню пізнавальну діяльність, що тривалий

час розвивається з опорою на наочно�дійове та наочно�образне,

ситуативне мислення. Дослідження виявила різноманітні перекру�

чування слів у вимові цих дітей, які утворюються при неповноцін�

ному сприйнятті усного мовлення. Серед таких перекручувань були

виділені: неправильна вимова звуків, їх змішування, пропуски

і додавання зайвих звуків і складів. Р. Боскіс звернула увагу на те,

що всі вони не пов'язані з моторними труднощами, а є результатом

недостатнього оволодіння звуко�складовим складом слів.

Крім цього, нею вивчався недорозвиток граматичної сторони

мовлення дітей зі зниженим слухом, що дало змогу визначити діаг�

ностичні принципи аграматизму, а також основні шляхи фор�

мування та корекції граматичних навичок. Під час аналізу мовлен�
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ня цієї категорії дітей були виявлені несформованість синтаксичної

структури речення (речення — слова, речення — набір слів,

пропуск слів — частин речення) та різні прояви недорозвинення

граматичного компонента (специфічні відхилення від норм слово�

і формозміни, а також словотворення поряд з ігноруванням зна�

чущості граматичних засобів мовлення, нерозрізнення категорій,

значні труднощі у використанні абстрактних частин мови тощо).

При цьому Р. Боскіс зазначала, що лише певну частину проявів

аграматизму можна пояснити наслідком неповного та перекру�

ченого сприйняття мовлення на слух. Ці відхилення значною

мірою «...є проявами загального недорозвинення мовлення сла�

бочуючої дитини, що виникає як результат своєрідних умов ово�

лодіння мовленням...» [1, с.198].

Опріч усього Р. Боскіс досліджувала особливості сприйняття

та розуміння усного мовлення, тексту, відображення недорозвине�

ної усної сторони мовлення на письмі (при опануванні грамоти,

письма й орфографії). Виявлена своєрідність розуміння мовлення,

специфічність письмових помилок були витлумачені як наслідок

двох взаємозалежних факторів — неповного сприйняттям мовлен�

ня та його загального недорозвитку [1, с. 204].

Проаналізувавши прояви мовленнєвого недорозвитку слабо�

чуючих, Р.Боскіс зробила кілька важливих висновків, зокрема вка�

зала на різний ступінь мовленнєвої недостатності в дітей, а також

виявила її залежність від рівня порушення слуху, умов виховання,

а також від індивідуальних особливостей дитини. Вона охарактери�

зувала не лише негативні тенденції в мовленнєвому розвитку цієї

категорії дітей, а й відзначила його поступальний розвиток, що від�

бувається обхідним шляхом і «досягає найбільшої ефективності

в умовах цілеспрямованого корекційного педагогічного впливу»

[1, с. 292]. Дослідниця зазначала, що прояви мовленнєвого недо�

розвитку свідчать про осмислене й активне оволодіння дитиною

зі зниженим слухом мовлення, а це дає підстави стверджувати мо�

жливість її повноцінного навчання. 

Подальші дослідження К. Коровіна підтвердили виявлені

Р. Боскіс тенденції опанування мовлення при зниженому слухові,

вточнили й конкретизували їх прояви, дали змогу докладніше роз�

глянути окремі сторони мовлення таких дітей — з огляду на зав�

дання корекційної педагогічної роботи (формування вимови, нави�

чок читання та письма, словникового запасу, граматичних навичок,

розвитку діалогічного, монологічного, усного та письмового само�
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стійного мовлення). Дослідник вивчав процес опанування дітьми

зі зниженим слухом (від підготовчого до 5�го класу) структури

речення, логіко�смислових зв'язків слів і граматичних засобів їх

вираження. Дослідження К. Коровіна мали важливе значення для

побудови програми для школи слабочуючих із мови (зі спрямо�

ваністю на розвиток мовлення), а також справили неабиякий вплив

на специфічні методи та прийоми навчання побудови й аналізу

речення як основної комунікативної одиниці мовленнєвого спілку�

вання. Вперше увага зверталась на таку конструктивну одиницю

мовлення, як словосполучення, що у спеціальних програмах з роз�

витку мовлення представлена як структура, що використовується

для побудови граматичного мінімуму, що забезпечує елементарний

рівень володіння мовою [3].

Логічним продовженням цих досліджень була колективна праця

Р. Боскіс, К. Коровіна, В. Синяка стосовно формування граматич�

ного ладу мови в учнів зі зниженим слухом. Це наукове досліджен�

ня, поряд із додатковим матеріалом щодо характеристики особли�

востей мовленнєвого розвитку дітей зі зниженим слухом, мало

на меті визначити систему занять, спрямованих на формування

граматичних навичок на початковому етапі спеціального навчання.

У ньому був представлений граматичний мінімум синтаксичних

структур, які мають бути засвоєні для подолання мовленнєвого

недорозвитку учнів цієї категорії.

У 50�60�ті рр. ХХ ст. тривали дослідження щодо вимови та

залишкового слуху дітей зі зниженим слухом (В. Бельтюков,

М. Козлова, А. Левін, Г. Лях, А. Марусєва, Л. Нейман, Ф. Рау,

Я. Темкін та ін.). Результати цих наукових пошуків стали теоретич�

ною основою для наступного розроблення методичних аспектів

формування вимови дітей цієї категорії, використання та розвитку

залишкового слуху.

Окрім цього, проводились дослідження, що дали змогу виявити

особливості опанування не лише компонентів мовної системи, а й

різних видів і форм мовленнєвої діяльності. Особливості вживання

спонукальних речень, оволодіння діалогом досліджувалися

О. Зікєєвим, низка досліджень присвячувалась вивченню особли�

востей самостійного письмового мовлення, читання (К. Туджа�

нова, А. Гольдберг, М. Нікітіна, Л. Назарова та ін.). 

Досліджень цих років мовлення дітей зі зниженим слухом стали

теоретичним підґрунтям системи спеціального навчання мови як

засобу спілкування та знаряддя пізнавальної діяльності, на їх осно�
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ві розроблялися навчальні плани та програми для шкіл слабочую�

чих. Наукові дослідження у наступні роки спрямовувалися на роз�

в'язання завдань дидактичного характеру.

Підсумовуючи характеристику особливостей мовленнєвого роз�

витку та значення досліджень, що здійснювались у цьому напрямі,

варто виділити найважливіші з них для побудови спеціального нав�

чання дітей зі зниженим слухом висновки. Йдеться про відмінності

умов і шляхів мовленнєвого розвитку глухих і слабочуючих: на етапі

становлення нових спеціальних закладів вони були особливо потріб�

ними для доказового аргументування необхідності окремого нав�

чання цих двох категорій учнів із порушеним слухом. Наведено їх

1. Дослідження дали змогу з'ясувати, що глухі і діти зі зниженим

слухом використовують різні способи сприйняття мовлення і від�

повідно мають різні умови опанування мовлення. Маючи змогу

сприймати за допомогою слуху мовлення звичайної гучності, дити�

на зі зниженим слухом спирається на зорове сприйняття звернено�

го до неї мовлення в поєднанні з акустичним, що створює сприят�

ливіші умови розвитку порівняно з глухим. Отже, для перших

існують умови швидшого засвоєння навчального матеріалу, а відтак

— необхідні відповідні програми та строки навчання.

2. Оскільки в цих двох категорій дітей спостерігаються різні умо�

ви сприйняття мовлення, існують і відмінності в опануванні грамо�

ти дітьми зі зниженим слухом і глухими. Перші, завдяки наявності

певного мовленнєвого досвіду та слухо�зорового сприйняття усно�

го мовлення, здатні певною мірою до аналітичного сприйняття

слова в письмовій формі, хоча при цьому виникають труднощі, зу�

мовлені перекрученням в уявленні дитини звукового складу слова.

Процес оволодіння читанням і письмом потрібно пов'язувати

з удосконаленням усного мовлення дітей зі зниженим слухом

та опануванням аналітико�синтетичних операцій зі словом, що

веде до уточнення вимови.

3. Відмінності в можливостях сприйняття мовлення визначають

головне, що відрізняє дитину зі зниженим слухом від глухої (рано

оглухлої): перша здатна хоча б у мінімальному обсязі опановувати

мову традиційним шляхом — під час спілкування (хоч із трудно�

щами і обмеженнями). Можливість самостійного засвоєння звуко�

вих комплексів, які мають певні значення, дають їй змогу вико�

ристати свій (хоча й невеликий і перекручений) лексичний запас

у спілкуванні. Це зумовлює найважливішу особливість подальшого

перебігу мовленнєвого розвитку таких дітей, коли починається
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спеціально організоване навчання. Здатність до самостійного нако�

пичення мовленнєвого матеріалу та розширення мовного досвіду

підвищується під час навчання: у розвитку дитини відбувається

поєднання зовнішнього, педагогічного впливу і зростаючої суб'єк�

тивної активності, пізнавальної та мовленнєвої.

4. У міру мовленнєвого розвитку змінюються можливості вико�

ристання залишкового слуху, слух дедалі більше стає джерелом

накопичення мовних значень. 

Із цієї характеристики особливостей мовленнєвого розвитку ви�

сновувалася своєрідність шляхів формування пізнавальних проце�

сів, що також було відображено в розробці методичної системи

спеціального навчання мови дітей зі зниженим слухом.

Поряд із використанням результатів досліджень, про які вже

йшлося, у розробленні теоретичних засад педагогічного процесу

школи для слабочуючих важливу роль відіграли психологічні до�

слідження особливостей мислення дітей зі зниженим слухом. Ці

дослідження значною мірою вплинули на розробку методик нав�

чання основ наук (природознавства, географії, математики)

(Л. Тігранова, Л. Ніколаєва, І. Гілевич,  В. Тимохін та ін.).

Загальну спрямованість досліджень процесу формування знань

і навичок у дітей зі зниженим слухом визначив пошук шляхів подо�

лання труднощів, пов'язаних зі своєрідністю пізнавальної діяльнос�

ті учнів, розроблення конкретних рекомендацій для раціональної

побудови педагогічного процесу та підвищення його ефективності.

Аналізуючи особливості мовленнєвого розвитку різних катего�

рій дітей з порушеннями слуху, Р. Боскіс (1963) виокремлювала

характерну рису, властиву лише дітям зі зниженим слухом, а саме

велике розмаїття та індивідуальність їхнього мовного запасу, що

визначається комплексом тих умов, в яких відбувається формуван�

ня особистості. У побудові методичної системи спеціального нав�

чання мови довелося виходити з найзагальніших характеристик

мовного статусу і тенденцій його змін у процесі навчання учнів

зі зниженим слухом, а також створювати різні дидактичні завдання

для учнів І і II відділень. Головні з них зводилися до корекції мов�

леннєвого розвитку учнів I відділення та формування мовлення як

повноцінної комунікативної системи в учнів П відділення. Відпо�

відно ці відмінності відобразились у змісті (програмах) навчання

мови, методах і термінах опанування навчального матеріалу. Для

I відділення окремі рекомендації публікувалися у статтях, узагаль�

нено представлені в пояснювальних записках до Програми 1974 р.
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видання. Глибокого теоретичного опрацювання і методичного за�

безпечення потребувало навчання мови у ІІ відділенні. Основні

принципи побудови системи спеціального навчання мови у ІІ від�

діленні школи для слабочуючих були представлені в низці публі�

кацій (Р. Боскіс, 1948, 1951; К. Коровін, 1950, 1954; В. Синяк, 1955).

Перший досвід реалізації запропонованого підходу до спеціаль�

ного навчання слабочуючих мови віддзеркалено у програмах 1950,

1951, 1955, 1959 рр. У перших програмах з мови для школи слабо�

чуючих їх структура та зміст матеріалу поступово вдосконалювали�

ся, проходячи перевірку на практиці (окремі програми позначалися

як «експериментальні»).

Методична система спеціального навчання дітей зі зниженим

слухом мови в цілому окреслилася до середини 60�х років ХХ ст.

і була представлена у низці публікацій. У 60�ті та наступні роки

програми з мови вдосконалювалися (1962, 1974). У 50�ті і 70�ті рр.

тривали дослідження мовленнєвого розвитку слабочуючих та роз�

роблення методичних рекомендацій (К. Коровін, О. Зікєєв,

Л. Назарова, К. Туджанова, Л. Фингерман, Л. Нікуліна, В. Бельтю�

ков, Ф. Рау, А. Гольдберг, В. Синяк та ін.). У ці роки публікувалося

багато матеріалів, в яких репрезентовано досвід учителів щодо фор�

мування мовлення таких учнів. В окремих з них (О. Зікєєв, К. Ко�

ровін) пропонувалося теоретичне (зокрема психологічне, педаго�

гічне, лінгвістичне, методичне) обґрунтування системи роботи

з формування мовлення в дітей зі зниженим слухом, викладалися

зміст, методи, засоби та принципи спеціального навчання мови.

Упровадженню розробленої методичної системи навчання мови

сприяли і розроблення спеціальних підручників для розвитку усно�

го та письмового мовлення, формування граматичного ладу мов�

лення (перша серія для початкового етапу навчання була створена

Р. Боскіс, Н. Морозовою [2], К. Корові ним [3], О. Зікєєвим,

К. Комаровим [4]).

Розроблену на основі наукових пошуків і впроваджену у шкільну

практику методичну систему навчання мови дітей зі зниженим слу�

хом прийнято вважати основним компонентом, який визначає спе�

ціальний характер навчання та виховання цієї категорії дітей зага�

лом. Подолання наслідків зниження слуху розглядається як процес

формування в учнів цієї категорії повноцінного засобу спілкування

та пізнання, тобто забезпечення сприятливих умов їхнього розвит�

ку. У міру зміцнення практичних мовленнєвих навичок система

навчання передбачає введення у педагогічний процес роботи
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з ознайомлення учнів зі структурою, одиницями, формами мови,

а потім і перехід до її вивчення як однієї з основ наук.

Досягнення таких цілей передбачається під час вирішення низки

взаємозалежних завдань, що характеризують зміст педагогічної ро�

боти: розвиток розуміння зверненого мовлення, формування нави�

чок продукування мовлення в усній і письмовій формах (зокрема

оволодіння грамотою, розвиток навичок читання, практичних нави�

чок правопису), у формі діалогічного й монологічного мовлення, на�

копичення та практичне опанування словникового складу мовлен�

ня, формування його граматичного ладу, засвоєння елементарних

відомостей про мову, її фонетику, лексику, граматику, орфографію.

Автори методичної системи навчання мови дітей зі зниженим

слухом виходили з того, що процес мовленнєвого розвитку у всіх

дітей відбувається за загальними закономірностями, однак за пев�

них умов вони можуть або сприяти, або ускладнювати практичне

опанування мови. Засвоєння мовленнєвого матеріалу, оволодіння

системними залежностями, що складають структуру мови, станов�

лять для дітей зі зниженим слухом певні труднощі. Тож для їх подо�

лання необхідна відповідна система педагогічних заходів і засобів. 
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УДК: 159.422.76.376.33 В. В. Литвинова

ДО ПИТАННЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ У СПЕЦІАЛЬНИХ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ ДЛЯ ДІТЕЙ

ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Статья посвящается вопросам научно�методического обеспечения
обучения математике в начальных классах школ для детей с наруше�
ниями слуха. Особое внимание уделяется использованию индивидуаль�
ного подхода и вариативности требований к знаниям, умениям и на�
выкам разных детей в зависимости от возможностей конкретного
ребенка: его состояния слуховой функции, познавательных возмож�
ностей, специфики личного развития.

In the article it is spoken about questions of scientifically�methodical main�
tenance of training of mathematics in initial classes of schools for children with
hearing disorder. The especial attention is given use of an individual approach
and variability to requirements to knowledge, skills of different children
depending on opportunities of the concrete child: its conditions of acoustical
function, cognitive opportunities, specificities of personal development.

Розвиток математичних здібностей у школярів із порушеннями

слуху має дуже важливе значення для їхньої підготовки до подаль�

шого життя. Праця робітника на сучасному виробництві, оволодін�

ня знаннями в технічних середніх та вищих навчальних закладах,

навіть щоденне побутове життя — все це вимагає вільного опану�

вання певними математичними знаннями, вміннями та навичками.

Для розвитку математичних здібностей дітей із порушеннями

слуху потрібно розвивати мисленнєві, емоційні, вольові і психофі�

зичні можливості. Учнів необхідно привчати чітко організовувати

свою діяльність, доводити справу до кінця, не зважаючи на виник�

нення тих чи інших труднощів, вміти здійснювати самоконтроль на

всіх етапах діяльності [1]. 

Уповільнене оволодіння словесною мовою як засобом мислен�

нєвої діяльності в розвитку розумових здібностей дітей з порушен�

нями слуху веде до того, що як засоби мислення особливого зна�

чення набувають предметні дії, природні жести, і лише потім засо�

би міміко�жестової мови.  Важливе місце на цьому етапі навчання
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в структурі математичних здібностей належить наочному мислен�

ню, умінню встановлювати різні співвідношення між предметами

за їх просторовими ознаками, знаходити тотожність, схожість, від�

мінність не тільки в окремих ознаках, а й у відношеннях поміж

ними. Вже на рівні наочного мислення можуть вироблятися такі

якості, як гнучкість, нахил до узагальнення та диференціації, до пе�

реносу й переключення. 

Однак ці засоби не забезпечують належного рівня формування

розумових здібностей, можливостей для швидкого спілкування,

розвитку гнучкості мисленнєвих дій та їх зворотності, легкої нав�

чаємості засобам мислення. Для досягнення цього необхідні безпо�

середнє включення мовлення до процесу мислення.   

Означені якості розумових здібностей в таких дітей формуються

під час навчання у школі тільки у міру оволодіння ними словесною

мовою, що спряжено з певними труднощами. 

Оволодівши під час навчання  наочно�логічним мисленням,

у міру нагромадження знань словесної мови у школярів починає

розвиватися словесно�логічне мислення. Вони починають оперу�

вати поняттями, встановлювати логічні відношення. Учні оволоді�

вають навичками переробки математичної інформації: здатністю

до логічного мислення у сфері кількісних і просторових відношень,

числової та знакової символіки; здатністю до швидкого узагальнен�

ня математичних об'єктів, відносин і дій; здатністю до згортання

процесу математичного міркування та системи відповідних дій;

здатністю мислити згорнутими структурами; гнучкістю мисленнє�

вих процесів у математичній діяльності; потягом до ясності, про�

стоти економності та раціональності рішень; здатністю до швидкої

і вільної перебудови спрямованості мисленневого процесу з прямої

на зворотну (оберненість); вчаться збереженню математичної ін�

формації, розвивають математичну пам'ять.

Засвоєння математичного матеріалу учнями виявляється також

у ступені згорнутості головних математичних операцій: здійсню�

ються вони дітьми легко в пам'яті з використанням раціональних

прийомів чи шляхом тривалого прилічування та відлічування з на�

очними підпорами (роздатковим матеріалом, таблицями і т. і.).

У новій програмі з математики містяться всі названі розумові

операції дитини з вадами слуху. Програма побудована за новою

структурою, яка включає в себе такі розділи: «Зміст навчального

матеріалу», «Навчальні досягнення учнів», «Спрямованість корек�

ційно�розвивальної роботи та очікувані результати».
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Розділ «Зміст навчального матеріалу», хоча і підпорядковано зміс�

ту навчання в загальноосвітній школі для чуючих дітей, усе ж має

свої відмінності, що зумовлено особливостями фізичної та психічної

діяльності дітей зі зниженим слухом. Насамперед це більша кількість

годин, яка відводиться на вивчення будь�якої теми. Адже в спеціаль�

ній школі є ще один додатковий рік — підготовчий клас.

Розділ «Навчальні досягнення учнів» дає можливість учителеві орі�

єнтуватися по кожній темі в тому, що учні повинні  знати, вміти, а про

що повинні мати тільки уявлення, з чим просто мають бути ознайомле�

ні. Наразі це полегшить вчителеві оцінювання знань і вмінь учнів класу.

Розділ «Спрямованість корекційно�розвивальної роботи та очі�

кувані результати» відповідає меті зпобігання і подолання фізичних

і психологічних наслідків слабочуючої дитини. Адже  уроки мате�

матики у спеціальній школі тісно пов'язані з іншими навчальними

та корекційними предметами (читання, розвиток мовлення, розви�

ток слухового сприймання та формування вимови), передбачених

навчальним планом для шкіл даного типу.       

Упродовж перших двох років навчання (підготовчий, перший

класи) розширюється життєвий досвід дітей про оточуючий світ,

формуються уявлення про кількісні ознаки об'єктів пізнання,

на основі безпосереднього споглядання та знайомства з різними

ознаками навколишніх предметів, їх форм та просторового розмі�

щення, помічених явищ і фактів із життя. Нагромаджений досвід

уточнюється, поглиблюється під час подальшого навчання.

Будуючи урок, учителеві необхідно насамперед думати про те, як

викласти, подати матеріал у доступній для сприймання учнями

формі з порушеннями слуху. Для цього потрібно включати до уроку

елементи заохочення, зацікавлення, будувати свої пояснення на вже

відомих дітям прикладах з життя. Для більшої ефективності засво�

єння знань учнями вчитель може використовувати під час пояснен�

ня нового матеріалу дактиль, а також, за потреби, жестову мову.

Розгляд будь�яких нових завдань на уроці має починатись із де�

монстрації або з практичної роботи. Потрібно постійно використо�

вувати розрізний, лічильний матеріал, а учні повинні мати каси

з лічильним матеріалом, лічильні палички. На перших етапах нав�

чання необхідно надавати великого значення ігровій діяльності,

повсякчасно використовувати елементи зацікавлювання. З часом

ігрова діяльність повинна відступати на другий план — важливо

забезпечити поступовий перехід до звичайної для шкільного нав�

чання навчальної діяльності. 
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Виклад нового матеріалу та його закріплення, як правило, про�

водиться вчителем на одному уроці. Для того щоб він не забувався,

щоб знання, вміння та навички вдосконалювались і розвивалися,

необхідно й надалі повсякчасно по можливості — повертатися до

повторення пройденого матеріалу.

Для стійких і міцних знань учнів необхідно відпрацьовувати

систему повторення і закріплення знань учнів, а для цього потрібно

враховувати рівень підготовленості учнів. Необхідно на кожному

уроці відводити час на матеріал, розрахований на закріплення,

вточнення, систематизацію одержаних знань у процесі навчання.

Спираючись на вимоги програми вчитель повинен вже в підго�

товчому класі сформувати в учнів уміння виділяти в предметах пев�

ні ознаки, зіставляти групи предметів за однією суттєвою ознакою,

робити (разом з учителем) найпростіші узагальнюючі висновки,

знати нумерацію чисел у межах 10, виконувати дії додавання і від�

німання, бути ознайомленими з нумерацією чисел до 20, розв'язу�

вати прості задачі на одну дію [2; 3; 4].

Великої уваги вчителя вимагає формування в дітей навичок

каліграфічно правильного написання цифр, знаків =, <, >. Учитель

повинен спочатку сам показати правильне написання цифри, зробити

чіткий інструктаж для дітей, і лише потім діти можуть починати само�

стійно писати в зошитах на друкованій основі, де є не тільки зразки

написання цифр, а й шаблони для  обведення. Коли в дітей вже виро�

бився каліграфічний почерк, учитель може переходити до роботи

з дітьми у звичайних зошитах, де вже сам писатиме їм зразки тих цифр,

які в них не виходять вдало. Це потрібно робити для того, аби учень мав

можливість тренуватись в написанні цифри, яка йому важко дається. 

На кожному уроці вчитель не повинен забувати про індивідуаль�

ну роботу з учнем. Враховуючи наочно�образний характер мислен�

ня молодших школярів, особливо посилюється навчальний ефект

індивідуального опитування, головна вимога якого — стимулю�

вання навчальної активності школярів. Це досягається систематич�

ним і послідовним опитуванням, індивідуальним підходом до уч�

нів, розвитком їхньої зацікавленості в перевірці знань, формуванні

навичок самоконтролю.

Одне з найважчих питань у навчанні дітей із вадами слуху  мате�

матики — це розуміння текстів арифметичних задач.

Можливість розуміти словесну умову задачі залежить від розу�

міння мови взагалі, а діти з недоліками слуху мають недорозвинене

мовлення. Тому загальна система роботи з розвитку мовлення
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щільно пов'язана зі спеціальною мовною підготовкою до розв'язан�

ня арифметичних задач. Не можна забувати про те, що з великою

кількістю слів, словосполучень, фраз чи цілих висловів діти вперше

будуть ознайомлюватись через арифметичні задачі. Відтак розумін�

ня окремих мовних одиниць, типових для умов задач, учнів треба

вчити саме на уроках математики. Це слова, які містять поняття

математичного змісту. Необхідно навчити школярів розуміти їх ще

до того, як вони натраплять на них у текстах задач (збільшення,

зменшення, більше на…, стільки ж та ін.). Пропедевтична робота

з розв'язання задач має вестися на основі наочного матеріалу, зна�

йомими і зрозумілими для учнів словами, невеликими реченнями.

Водночас із предметним ілюструванням учителю необхідно навча�

ти дітей схематичного запису задач, який полегшує дітям їх розв'я�

зання. Як правило, схематичний запис  спочатку робить учитель під

час аналізу тексту задачі, але в складанні схеми мають брати

активну участь діти. Вкрай важливим при розв'язанні задач дітьми

є те, щоб діти пояснювали свої думки з приводу дій з розв'язання

задачі та запису. Складання схеми до задачі має привчити дітей не

виконувати будь�які дії над числами, допоки вони не намітять план

її розв'язання. Це навчить дітей передбачати хід розв'язання до кін�

ця в своїх логічних роздумах, що й буде потім кінцевою метою при

навчанні розв'язання складних задач по  діях.

Із викладеного випливає, що мовний матеріал, який необхідно

відпрацьовувати саме на уроках математики для розуміння умов

задач, включає слова, словосполучення та тексти певної структури.

По закінченні підготовчого класу слабочуючий учень повинен

уже вміти користуватися звукопідсилювальним апаратом індиві�

дуального користування, вміти його вмикати і вимикати або вико�

ристовувати звукопідсилювальну апаратуру загального викорис�

тання; повинен зчитувати з губ знайомі слова словосполучення,

невеликі речення.

Однією з найважливіших тем 1�го та 2�го класів є «Додавання

та віднімання в межах 100». Для успішного подальшого навчання

учнів вельми важливо довести до автоматизму засвоєння учнями

таблиці додавання та віднімання однозначних чисел. Відмінність

в обчисленнях полягатиме лише в тому, що ці дії діти раніше вико�

нували в межах 10, а тепер вони повинні виконувати «перехід через

десяток» [5]. 

Вивчення табличного додавання та віднімання проводиться

вчителем з самого початку вивчення  теми ще у підготовчому класі
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і на всіх наступних уроках  з тим, щоб забезпечити засвоєння дітьми

таблиць напам'ять. При засвоєнні таблиць учитель повинен завжди

пам'ятати про систематичний індивідуальний контроль із свого

боку, а також про індивідуальний підхід до засвоєння цих таблиць

кожним учнем окремо.

Після того як діти засвоїли нумерацію чисел у межах 100, вони

знайомляться з додаванням і відніманням спочатку чисел, одне

з яких однозначне чи одне з яких складається лише з десятків (37�3,

4+21, 41�20, 17+30). Діти мають зрозуміти і засвоїти, що одиниці

додаються до одиниці, а десятки — до десятків. Те саме вони мають

робити при відніманні.

Під час вивчення «Додавання та віднімання у межах 100» триває

робота над простими задачами. Задачі відображують суть дій і їх

практичне застосування в житті. Новим для дітей буде перехід від

простих задач до задач з розв'язанням на дві дії. Для цього необ�

хідна підготовка дітей, що представлена в «Зошитах з математики»

та підручниках.

На цьому етапі навчання учні набувають низки вмінь і навичок, що

дають їм змогу на наступних етапах швидше просуватись у своєму роз�

витку та свідомо опановувати зміст навчальної програми з предмета. 

Програма передбачає також роботу за ознайомлення дітей з ве�

личинами та їх вимірюванням. 

У зв'язку з вивченням нумерації чисел проводиться вивчення

одиниць виміру довжини (сантиметр, дециметр, метр) та співвід�

ношень поміж ними. Для того щоб діти добре засвоїли викорис�

тання цих одиниць і співвідношень поміж ними, необхідно практи�

кувати вимірювання різних довжин предметів та креслення різних

відрізків за  заданою величиною.

За програмою у 2�му класі починають вивчати табличне мно�

ження і продовжують вивчення множення і ділення у 3�4�х класах.

У цих класах триває вивчення нумерації чисел, арифметичних дій

у межах 1000, величин: часу, вартості, довжини і ємкості, геомет�

ричного матеріалу (плоских і об'ємних фігур).

Під час вивчення математики у початкових класах важливо нав�

чити учнів мислити логічно і висловлюватися лаконічно, правиль�

но оформляти і виражати свої думки, мати власні судження, долати

труднощі й усвідомлювати потребу в знаннях та мовленнєвому

спілкуванні. Тобто для успішного навчання та засвоєння учнями

програмного матеріалу необхідно  розвинути пізнавальні інтереси,

аналітичність розуму, логічне мислення, вміння знаходити конс�
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труктивні рішення, схильність до винахідливості, самостійність,

критичність.

Щоб сформувати у дітей знання, вміння та навички, необхідні

їм для самостійного виконання завдань учителя, потрібна систе�

матична і цілеспрямована робота. Тому необхідним елементом

кожного уроку має стати самостійна робота, яка потім матиме своє

продовження під час виконання домашніх завдань.

Дітям необхідно щодня задавати домашні завдання. Перед цим

потрібно виконати аналогічні завдання в класі  для того, щоб учень

знав, у який спосіб його виконувати, і мав певний досвід такого

виконання. Учні повинні також одержати чіткі інструкції щодо

запису домашнього завдання. Виконуючи домашні завдання са�

мостійно, вони не тільки закріплюють знання, а й привчаються до

відповідальності, систематичності та наполегливості в роботі. 

Основними показниками виконання програмових вимог з роз�

ділу «Навчальні досягнення учнів» є повнота, глибина, узагальне�

ність знань учнів з кожної теми. Навчання має досягти такого рівня

на кожному етапі, щоб учні могли свідомо виконувати завдання

за різними інструкціями, за нових ситуацій, в новому контексті

запроваджуваних вправ [5].

В оцінюванні знань учнів з математики слід виходити із загаль�

ного критерію оцінювання знань, покладаючи в основу вибору

оцінки свідомість і міцність знань учнів, а також самостійність

у їх відтворенні та використанні.

Основним змістом усного опитування мають бути:

1) знання таблиць додавання і віднімання, множення, ділення;

2) знання прийомів усних і письмових обчислень та вміння їх

застосовувати для розв'язування прикладів;

3) уміння розв'язувати прості і складні задачі;

4) знання нумерації чисел, властивостей арифметичних дій,

математичних термінів;

5)уміння вимірювати величини, креслити відрізки, розпізнавати

фігури та розв'язувати рівняння на знаходження невідомого ком�

понента дії.

Бажано, щоб вчитель відводив 5�7 хв. на кожному уроці для ус�

них обчислень, адже це необхідна умова для успішного виконання

письмових обчислень. Усна лічба в класі формує навички швидких

обчислень, розвиває уявлення про математичні поняття, закріплює

математичну термінологію, виробляє вміння розв'язувати задачі,

допомагає учням і вчителеві виконувати розділ програми «Спрямо�
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ваність корекційно�розвивальної роботи та очікувані результати».

Саме на цьому матеріалі найбільш ефективно на уроках математики

проходить робота з розвитку слухового сприймання та формування

вимови. Утім, про цю роботу вчитель не повинен забувати впродовж

усього уроку і дуже виважено, диференційовано підходити до кож�

ного учня з цим питанням. Усна лічба може бути також засобом

опитування чи підготовкою до сприймання нового матеріалу.

Перед закінченням уроку вчителеві необхідно підбити підсумки

і узагальнити вивчений матеріал. Під час підбиття підсумків оцінюєть�

ся робота всього класу й окремо кожного учня. Спираючись на записи

на дошці, окремі таблиці чи картки, необхідно відмітити головне, зао�

хочуючи до цього і учнів, які даватимуть відповіді на окремі питання.

Тільки через конструктивну взаємодію вчителя з учнем дося�

гається ефективність інтелектуального розвитку учнів молодших

класів на уроках у процесі вивчення математики.

Інтелектуальний розвиток дітей з порушеннями слуху повинен

проводитись в умовах розвитку пізнавальної діяльності, вдоскона�

лення їхніх навичок самостійної роботи з книгою і, зокрема, з під�

ручником. Необхідно вчити дітей сприймати текст глобально, від�

різняти в ньому головне від другорядного, знаходити відповіді на

потрібне питання, застосовувати на практиці одержані відомості.

Особливу увагу на уроках слід приділяти розвитку самостійності

пізнавальної діяльності при вивченні чи закріпленні нового мате�

ріалу. На початку такої діяльності для учнів на уроках математики

виконання навіть нескладних, але незнайомих інструкцій підруч�

ника сприймаються ними як незнайомий матеріал, а тому вимагає

обов'язкового втручання вчителя. Лише варіативність завдань до

текстів підручника і копітка робота по складанню відповідей спо�

нукує учнів замислюватись над змістом запитань і відповідей, при�

вчає до свідомого сприймання матеріалу з підручника, а також

до самостійного логічного мислення, породжує в них певну уста�

новку на необхідність виконання таких завдань. Отже, стають звич�

ними роздуми учнів над прочитаним текстом (задач, запитань, зав�

дань), глибше осмислюється навчальний матеріал, поглиблюються

та розвиваються інтелектуальні можливості учнів.
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ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ПОЧАТКОВИХ
ДОПОМІЖНИХ КЛАСІВ ШКІЛ ДЛЯ ДІТЕЙ

ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Статья посвящается актуальной проблеме использования разных
способов коммуникации (словесной речи, жестовой речи, дактилирова�
ния, невербальных способов) на уроках математики в начальных вспомо�
гательных классах школ для детей с нарушениями слуха. Особое внима�
ние уделяется использованию индивидуального подхода и вариативности
требований к знаниям, умениям и навыкам разных детей в зависимости
от возможностей конкретного ребенка: его интеллектуального потен�
циала, познавательных возможностей, специфики личного развития.

In the article it is spoken about an actual problem of use of different
means of the communications at lessons of mathematics in initial classes of
schools for children with hearing disorder. The special attention is given use
of an individual approach and variability of requirements to knowledge,
skills of different children depending on opportunities of the concrete child.
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Вивчення предмета «Математика» в школах для учнів із пору�

шеннями слуху в допоміжних класах вже на початкових етапах пе�

редбачає засвоєння початкових елементарних арифметичних

понять, засвоєння знань, виховання учнів, проведення корекцій�

но�розвивальної роботи, розвиток пізнавальних можливостей

у щільному зв'язку з формуванням словесного мовлення з викорис�

танням дактильної і жестової мов.

Наразі знову порушується питання про використання словесної

та жестової мов на уроках, що активно обговорюється вченими,

сурдопедагогами�практиками.

У процесі розвитку навчання та виховання дітей із порушення�

ми слуху вітчизняні та зарубіжні вчені, вчителі на певних етапах по�

різному ставилися до ролі й місця жестової мови.

Слушні думки про своєрідність розвитку людей, які не чують, бу�

ли висловлені ще О. М. Радищевим, який відмічав, що глухонімі спіл�

куються жестами і «свої думки вміщують у знаки, які належать зору»,

а також що на основі жестової мови можна мислити та спілкуватися.

Пізніше визначний сурдопедагог В. І. Флері пропонував для

навчання та виховання глухих дітей широко застосовувати всі мов�

ні засоби рідної мови: усну, письмову, дактильну та жестову мови.

Він високо поціновував виразні можливості жестової мови та її міс�

це в житті глухих, настійно включав її до педагогічного процесу.

В. І. Флері одним із перших оцінив як самостійну і вельми своє�

рідну лінгвістичну систему жестової мови зі своєю лексикою та гра�

матикою й обґрунтував багато інших важливих питань з приводу

використання жестової мови в навчанні та вихованні. 

Справді, навчання математики дітей із порушеннями слуху

й обмеженими інтелектуальними можливостями з перших уроків

щільно пов'язано із застосуванням жестової мови для опанування

простими арифметичними знаннями, що сприяє підвищенню рів�

ня свідомого володіння нею. Через природні, доступні, ясні та зро�

зумілі дітям жести розпочинається научування, ознайомлення з ма�

тематикою. Згодом їхня жестова мова вдосконалюється, стає зви�

чною, поєднується з вивченням дактильної форми мовлення під

керівництвом сурдопедагога і служить одним із основних засобів

навчання.

Процес навчання відбувається на базі двох мовних систем: жес�

тової мови, яка виникає і розвивається в процесі міжособистісного

спілкування та навчання, і словесної мови (дактильної, письмової,

усної), що засвоюється дітьми з порушеннями слуху й обмеженими
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розумовими можливостями, з нашої точки зору, тільки під час  спе�

ціального навчання.

Погляди на дактильну і жестову мови в сучасній сурдопедагогіці

сформувалися на базі теорії і практики навчання та виховання дітей

із порушеннями слуху. Згідно з концепцією сурдопедагогіки, дак�

тильна і жестова мови розглядаються як допоміжний засіб навчан�

ня, який використовується разом з основними,  тобто усною і пи�

семною мовами.

Для учнів із порушеннями слуху допоміжного класу для оволо�

діння початковими арифметичними знаннями та їх математичного

розвитку роль жестів і їх значення є актуальною теоретичною

і практичною проблемою. Жест і слово щільно взаємопов'язані, але

по�різному впливають на оволодіння знаннями з арифметики,

а також на математичні здібності школярів з порушеннями слуху.

Під час формування кількісних і просторових уявлень у дітей

із порушеннями слуху (допоміжний клас), а також формування

арифметичних понять і обчислювальних умінь і навичок роль жесту

й слова змінюється залежно від системи навчання.

Закріпленню дійової ролі жестів в оволодінні математичними

знаннями  та математичному розвитку дітей із порушеннями слуху

сприяють такі фактори: об'єктом математики є кількісні відношення

і просторові форми довкілля. Кількісні відношення і просторові

форми в арифметиці мають найбільш конкретний зміст. Ось чому

в процесі засвоєння арифметичних знань сурдопедагоги виходять із�

реальних факторів, а це сприяє застосуванню жестів як засобу нав�

чання, і під впливом розвитку словесної мови та оволодіння арифме�

тичними знаннями жестової мови її найбільш продуктивний еле�

мент — жест — удосконалюється. Через це жест зберігає впродовж

усіх дев'яти років навчання своє значення для учнів із порушеннями

слуху (допоміжний клас) як для засвоєння арифметичних знань, так

і для забезпечення математичного розвитку таких учнів.

При засвоєнні арифметичних знань на початковому етапі ши�

роко використовуються чуттєве сприймання, розвиваються рухова

пам'ять, моторика. Повноправним засобом математичного розвит�

ку учнів цієї категорії залишаються жести. Кальковане жестове

мовлення та розмовна жестова мова можуть слугувати базою і засо�

бом навчання учнів із порушеннями слуху.

Поступово слово починає відігравати роль засобу початкового

оволодіння арифметичними знаннями таі математичного розвитку

дітей із порушеннями слуху. Але учні з порушеннями слуху допоміж�
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ного класу всі арифметичні поняття перекладають на жести, дакти�

люють і промовляють, що є яскравим свідченням активної взаємодії

двох мовних систем у навчанні арифметики, в розвитку математич�

них здібностей дітей цієї категорії. Отже, в їхньому навчанні жестова

мова відіграє дуже важливу роль [1]. Однак значення жесту і слова не�

однакові у засвоєнні різних розділів арифметичних уявлень і понять.

Під впливом навчання словесної мови жестова мова набуває

активного розвитку. І все ж жестова мова не може так успішно

сприяти оволодінню арифметичними та математичними знаннями

учнів допоміжного класу, як словесна мова. 

На жаль, тривалий час загальноприйнятим було визначення, що

жестова мова є примітивна система спілкування, а її лексична

будова й граматика — малорозвиненими тощо. Навіть був період,

коли її офіційно забороняли використовувати під час навчання

дітей із порушеннями слуху.

Будь�яка мова в дітей допоміжного класу формується поетапно

під керівництвом та при взаємодії з сурдопедагогом упродовж три�

валого часу і не передбачає самостійного опанування дітьми від�

повідних арифметичних знань.

У навчальному процесі на уроках математики в дітей із пору�

шеннями слуху допоміжного класу впродовж останніх десятиліть

використовують  специфічні засоби спілкування, а саме дактильне

і жестове мовлення.

Дактилювання (м'язові рухи, знаки пальців) і жестове мовлення

допомагає таким дітям разом запам'ятовувати, промовляти склад

слова, пов'язувати назву числа з цифрою, лічбу, нумерацію чисел,

кількість, порядок чисел у ряду.

Тривалий підготовчий період у першому класі допомагає засвоєнню

учнями чисел першої п'ятірки і відповідно їх назв і дій з ними  тощо.

Зручність використання повторення, опанування нового матеріалу,

його закріплення надає можливість поступово засвоювати, передавати

різноманітні відомості завдяки дактильно�жестовому мовленню.

Процес використання дактильної і жестової мов, що відбуваєть�

ся під керівництвом і з допомогою сурдопедагога впродовж  досить

тривалого часу,  дає позитивні результати.

Проте мова жестів учнів із порушеннями слуху являє собою взає�

модію двох мовних систем і може використовуватись у їх ста�

новленні, навчанні, вихованні[2]. Жести діти запам'ятовують

осмислено, часом швидше  і краще, ніж слово, що свідчить про міц�

ні зв'язки між словами й жестами, які можна сформувати в дітей до�
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поміжного класу під час організованого навчання. Якщо ці зв'язки

у школярів після засвоєння цілком адекватні та відображають спіль�

ність їх значень, то стійкість запам'ятовування обох мов зростає. 

Наприклад, при засвоєнні назви цифри використовується сло�

во, жест, чи то назва відповідного кольору, добір предметів за фор�

мою, назвою, жестом.

Додавання і віднімання в межах 5, назви дій «+», «�», «=»;

термінів <, >, = тощо учні вчаться, додаючи (прилічуючи) до числа

1, віднімаючи (відлічуваючи) від конкретного числа також оди�

ницю. На основі предметно�образних дій учнів разом з учителем

складають приклади, вживаючи жестову мову і дактильне слово або

дві мови, знову ж таки разом з учителем, за зразком. Після багато�

разового виконання, промовляння, діти записують приклади

чи відбирають картки з цифрами.

Отже, тут вживаються обидві форми — словесна і жестова. До�

статня база жестової мови сприяє підвищенню рівня свідомого

оволодіння словесною мовою. Мова жестів у класі, колективі осіб

із порушеннями слуху є основним засобом спілкування.

Для успішного засвоєння жестової і словесної мов на уроках мате�

матики важливо виховувати в дітей цікавість щодо занять, а також

такі особистісні якості, як уважність, зосередженість, пам'ять, розви�

ток мислення. Ось чому дітям треба вчитись у супроводі та на вимогу

дорослого свідомо використовувати, вживати відповідний матема�

тичний термін, дію через жестову мову, дактиль, слово. 

Безперечно, вивчення жестової мови, використання її у поєднан�

ні зі словесною мовою сприяють розвитку гармонійної особистості,

готовності до засвоєння навчального матеріалу, збагачення знань.

Доцільно зауважити: щоб використовувати жестову, словесну мови,

дактильне мовлення для пояснень на уроках математики педагогу,

певна річ потрібно досконало володіти нею з тим, щоб розуміти учнів,

надавати їм якісні зразки, належну освіту, разом співпрацювати [2�3].

Калькована жестова мова під силу лише тим глухим учням, які

мають розвинену словесну мову.

Сурдопедагог забезпечує розуміння математичного словника, допо�

магає осмислити мовленнєвий вираз, вислів за допомогою жестової

мови, дії, малюнка, інсценівок тощо. Коли особи з порушеннями слуху

краще володіють словесною мовою, роль жестової мови слабшає, хоча

й на цьому етапі навчання жестова мова має широке застосування.

О. І. Дьячков, автор першої методики математики для шкіл глу�

хих, зазначав, що використання словесної мови як засобу засвоєння
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арифметичних знань і підвищення рівня математичного розвитку

потрібно здійснювать у трьох напрямах: у пошуках шляхів і засобів

підвищення рівня мовного розвитку, у взаємозв'язку із засвоєнням

арифметичних знаків і математичного розвитку глухих; у зміцненні

міжпредметних зв'язків арифметики з працею та іншими предме�

тами в перетворенні системи навчання глухих арифметики [1]. 

Для перетворення системи навчання арифметики в школах глу�

хих потрібно: 

а) визначати взаємодію жесту й слова на всіх щаблях навчання; 

б) встановити органічний зв'язок процесів оволодіння арифме�

тичними знаннями, математичного розвитку і практичної діяльності;

в) розробити більш активні методи навчання арифметики із за�

стосуванням  алгоритмів.

Г. Л. Зайцева провела різноманітні дослідження з приводу роз�

мовної жестової мови й написала багато статей та опублікувала

низку праць [2]. Вона зауважує: багато питань, пов'язаних з вико�

ристанням дактильної, жестової мов, вивчені ще недостатньо,

потрібні нові дослідження [2].

Наші дослідження і практичний досвід переконують, що взає�

модія жестової і словесної мов забезпечує ефективність засвоєння

програмного матеріалу з математики, сприяє соціалізації дітей

із порушеннями слуху та обмеженими розумовими можливостями.
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СУЧАСНІ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ НЕЧУЮЧИХ ДІТЕЙ
І ВИКОРИСТАННЯ ЖЕСТОВОЇ МОВИ

(На матеріалах зарубіжної теорії та практики)

В статье дан обзор двух современных концепций обучения и воспи�
тания лиц с нарушениями слуха на материале зарубежных исследова�
ний. Изложены особенности методологических подходов, постановка
целей и задач каждой педагогической системы. Охарактеризована
роль жестового языка как родного для глухих и отношение к нему
представителей разных систем.

In the article the review of two modern conceptions of teaching and educa�
tion of persons is done with violations of ear on material of foreign researches.
Described features of methodological approaches, goals and tasks of every
pedagogical system setting. The role of sign language is selected as native for
deaf and attitude toward him of representatives of the different systems. 

Питання використання Жестової мови (ЖМ) сьогодні є найбільш

актуальною проблемою сурдопедагогіки. Л. С. Виготський писав, що це

є центральне і спеціальне питання в теорії і практиці навчання глухих.

Центральне тому, що створено свою систему спеціального нав�

чання глухих, в якій розробляються методи і засоби педагогічного

процесу, котрі базувалися і базуються на оцінюванні мови жестів

і дактилології як засобів спілкування глухих.

Спеціальне тому, що погляди на роль мови жестів і дактильного

мовлення в навчально�виховному процесі безпосередньо залежить

від того, як визначаються мета і завдання педагогічного процесу, як

усвідомлюється лінгвістична природа жестової мови, її роль у пі�

знавальній та комунікативній діяльності глухих.

У сучасній зарубіжній теорії і практиці навчання дітей із пору�

шеннями слуху обґрунтовуються дві основні концепції: біолого2
медична і соціокультурна.

Дві концепції відображають новий менталітет сучасного цивілі�

зованого суспільства, в якому визначаються законодавчо рівні за�

гальногромадянські права глухих людей, як і інших осіб з особли�

востями розвитку, їхнє право на реалізацію своїх своєрідних потреб.
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Але зміст поняття «рівність глухих» тлумачиться по�різному в біо�

лого�медичній та соціо�культурній концепціях.

Безумовно сучасні сурдопедагогічні системи продовжують і роз�

вивають історичні традиції навчання глухих з урахуванням новітніх

досягнень наукової і технічної думки. У цьому контексті виділимо

в кожній системі те, що сьогодні є найбільш цікавим і перспективним.

Головна теза «біолого2медичної» концепції: вада слуху — це біо�

логічна патологія, хвороба, яка потребує лікування. Згідно з погля�

дами прихильників цієї концепції, порушення слуху та відсутність ус�

ного мовлення призводять до трагічного «випадання» нечуючої люди�

ни з соціуму чуючих, тому головною метою професійного втручання

є максимальне зменшення негативного впливу самої хвороби та фор�

мування усного мовлення, що забезпечить «нормалізацію» глухих.

Педагогічна система, методологічною основою якої є сучасний

оралізм, корені якого беруть свій початок з XVIII ст. із «чистого

усного методу». Жестове мовлення як засіб навчання при такому

підході не використовується.

У спеціальних школах як основний засіб навчання використо�

вується усне мовлення. На думку вчених, тільки словесна мова мо�

же сприяти освіті глухих в їхньому бажанні стати повносправними.

Як основоположні використовувалися і використовуються три

постулати:

— Жестова мова (ЖМ) — це несправжня мова;

— використання ЖМ у навчанні (дитячі садки, школи) лише

заважає оволодінню словесною мовою;

— єдиною метою навчання глухих є залучення у світ чуючих;

жести гальмують, а не підтримують цей процес.

Результати такої системи навчання ще у 80�х рр. ХХ ст. (Німеч�

чина)  засвідчили:

— при значних затратах часу на розвиток усного мовлення

наявним є досить низький результат або зовсім його відсутність;

— вивчаючи лише одну словесну мову, нечуюча дитина відстає у

розумовому, емоційному, соціальному розвитку;

— напруження у спілкуванні та низькі рівень і якість спілкуван�

ня між глухими дітьми та їх чуючими батьками (учителями). Як

правило, батьки не обговорюють з дитиною жодних подій мину�

лого, майбутнього, емоційних станів. Картина вакууму дитини

з її дорослішанням залишається [2].

У Росії Г. Л. Зайцева, вивчаючи стан володіння російською мо�

вою глухими учнями старших класів, дійшла висновку, що вільно
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володіють російською мовою небагато випускників шкіл�інтерна�

тів, тобто усні висловлювання порівняно зрозумілі у 30% їх чисель�

ності; менше 45% — задовільно розуміють звернене усне мовлення;

у 33% — рівень розвитку писемного мовлення незадовільний [1].

Цілком зрозуміло, що такий стан перешкоджає використанню

форм словесної мови та розумінню вербальної інформації загалом.

Це підтверджується і тезою Л. С. Виготського, який розглядав фор�

мування усного мовлення глухих як важливий, але не єдиний ком�

понент навчально�виховної роботи. Піддаючи критиці «чистий ус�

ний метод», учений виявляє головний недолік: в учня відпрацьо�

вується не мова, а артикуляція. Тому усне мовлення глухих «майже

не слугує їхньому розвитку та формуванню, а значить не є засобом

накопичення соціального досвіду й участі в соціальному житті».

Викладену концепцію поділяють і більшість прихильників

«мейнстримінгу» — інтегрованого навчання, значно поширеного

на Заході.

Представники біолого2медичної концепції (прихильники ораліз�

му, інтегрованого навчання) досягли серйозних успіхів щодо

ранньої діагностики і програм раннього втручання. Зауважимо, що

рання діагностика порушень слуху завжди має величезне значення

незалежно від обраної системи навчання та виховання. Але якщо як

основне завдання ставиться формування усного мовлення, дослід�

ження стану слухової функції, якісне слухопротезування, та ранній

початок занять усним мовленням набуває вирішальної ролі. Роз�

роблені технічні засоби і відповідні методики, що використовують�

ся на практиці, дають змогу, скажімо, у Великобританії, діагносту�

вати наявність зниження слуху понад 70 Дб у новонароджених ві�

ком 11 днів (скринінг), провести аудіометрію — 9 тижнів, почати

програму абілітації в 11 тижнів, слухопротезувати дитину в 16 тиж�

нів (середні дані по країні).

Незважаючи на те, що нечуючі учні навчаються в загальному

потоці з чуючими дітьми, на заняттях, які проводить сурдопедагог,

часто використовується Жестова мова (зазвичай використовується

метод тотальної комунікації); крім того, для учнів, які частково або

повністю включені у навчальний процес звичайних шкіл, запро�

шується перекладач ЖМ. Серйозно ставляться питання про доціль�

ність оволодіння деякими навичками жестів спілкування учителя�

ми та обслуговуючим персоналом звичайних шкіл, про залучення

до школи нечуючих педагогів, про включення до навчального пла�

ну для чуючих дітей ЖМ як другої мови (Dаvіlа, 1998). 
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Таким чином, проблема ЖМ досить актуальна для сучасного

мейнстримінгу. Як бачимо, сучасна якісна інтеграція відрізняється від

початкової ідеї пристосування, адаптації глухих до чуючих і йде по шля�

ху визнання необхідності взаємодії, співпраці глухих і чуючих учасників

освітнього процесу, культурного, мовного взаємозбагачення тощо. 

Головна теза «соціокультурної» концепції полягає в такому.

Глуха людина (та, яка визнає, що в неї немає медичних проблем,

пов'язаних зі слухом, і не готова асимілюватис у суспільство чую�

чих) належить до унікальної культурно�лінгвістичної меншості.

Вона має право жити згідно зі встановленими правилами мікросо�

ціуму глухих: розвивати свою культуру, свою рідну мову, отримува�

ти освіту на рідній мові. Вона має також право інтеграції у спільно�

ту чуючих як у макросоціум. Ідеї «соціокультурної» теорії знайшли

відображення у педагогічній системі «тотальної комунікації», а з се�

редини 80�х рр. — в педагогічній системі «білінгвальне навчання».

Наразі дедалі частіше використовується термін «бікультурне та бі�

лінгвальне навчання». У цих системах розвитку жестового мовлен�

ня приділено особливу увагу.

Природно, що найповніше різноманітні аспекти використання

ЖМ розробляються представниками «соціокультурної» концепції. 

Згідно оцією теорією ЖМ — це невід'ємна складова культури

мікросоціуму глухих, дзеркало цієї культури, і водночас — духовна

формуюча сила. 

Відтак виховання глухих дітей потрібно здійснювати всередині

культури і мови свого мікросоціуму, а також у щільному контакті та

тісній взаємодії з національною культурою й національною словес�

ною мовою. Перші спроби побудови такої  системи були здійснені

у США прихильниками «тотальної комунікації» — це визнання

необхідності використовувати у навчально�виховному процесі

дітей із порушеннями слуху всіх мовленнєвих засобів: дактильного,

писемного, усного мовлення, національної ЖМ, калькованого

жестового мовлення (КЖМ). 

Оскільки перевага віддається одночасному використанню сло�

весного і жестового мовлення, в «тотальної комунікації» викорис�

товується переважно КЖМ. 

Відмітимо, що за «тотальною комунікацією» працюють нині біль�

шість шкіл глухих дітей і спеціальних класів масових шкіл США

(Moores, 1998), а також багато європейських шкіл (Г. Л. Зайцева, 1999). 

Зовсім інакше вирішується питання використання ЖМ у білінг�

вальному навчанні, що почало формуватись на основі ідей «соціо�
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культурної» концепції на початку 80�х рр. ХХ ст. Методологія

білінгвального навчання спирається на визнання: 

— культури мікросоціуму глухих і ЖМ як повноцінної природ�

ної мови; 

— лінгвістичного і культурного плюралізму сучасної цивілізова�

ної спільноти; 

— необхідності припинення дискримінації глухих людей як чле�

нів мікросоціуму; 

— рівних можливостей і забезпечення прав людини незалежно

від етнічного походження, раси, статі та наявності особливих про�

блем у розвитку (Pickersgil1, Grtgjry, 1998). 

За білінгвального підходу національна словесна і національна

ЖМ виступають як рівноправні засоби навчально�виховного про�

цесу. Стверджується, що найсприятливішим середовищем для віль�

ного соціально�емоційного розвитку нечуючої дитини, для отри�

мання нею повноцінної освіти є ситуація жестово�словесної дво�

мовності [3]. Це, своєю чергою, передбачає вільне володіння сурдо�

педагогами двома контактуючими мовами, а також обов'язкову

участь у педагогічному процесі глухих учителів — носіїв рідної

мови. Глухі вчителі, взаємодіючи з чуючими працівниками і нечую�

чими дітьми, є соціальними моделями для учнів, вони допомагають

удосконалювати ЖМ чуючим колегам, організовують навчання

ЖМ технічного персоналу, батьків тощо. 

Звичайно, теорія білінгвального навчання потребує подальшого

розроблення, а практика — розв'язання багатьох методичних та ор�

ганізаційних проблем. 

Однак, незважаючи на всі проблеми і труднощі, білінгвально�

бікультурне навчання швидко завойовує нові позиції. Перші спро�

би здійснення означеного навчання були у Франції, Данії. Нині ди�

тячі садки і школи працюють у Великобританії, Німеччині, Голлан�

дії, Польщі, США, Фінляндії, Швейцарії. Під гаслом білінгвізму

перебудовуються програми навчання дітей в Австралії, Аргентині,

Нігерії. 

Зауважимо, що у Швеції, Норвегії, Литві, Естонії білінгвальне

навчання стало державною освітньою політикою, тобто коли

національна жестова мова визнається державною поряд із націо�

нальною. Наразі 34 держави світу визнали жестову мову на рівні

державної. 

Білінгвальне навчання глухих — молода ще педагогічна система,

щоб оцінювати її ефективність, але перші публікації про його
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здобутки свідчать про більш високий рівень знань учнів з мате�

матики, національної словесної мови, про більш повну соціаліза�

цію випускників (Г. Л. Зайцева, Неіling, 1995). 

Надаючи тим чуючим, котрі ідентифікують себе як членів мі�

кросоціуму глухих, право отримувати освіту на ЖМ, держава по�

винна гарантувати це право відповідною законодавчою та освіт�

ньою політикою. І в цьому Білорусії належить заслужене лідерство.

«Закон про соціальний захист інвалідів» (1992), визнання ЖМ

як засобу навчання, запровадження у навчальні плани шкіл глухих

і слабочуючих дітей предмета ЖМ, підготовлення та видання про�

грамно�методичної літератури (Григор'єва, 1997), розробка нової

системи навчання ЖМ студентів�сурдопедагогів (Димскис, 1998)

знаменують початок нового етапу розвитку білоруської сурдопе�

дагогіки. 

У Росії підготовка Закону про спеціальну освіту (1999), досвід

роботи першої Московської білінгвальної гімназії для глухих дітей,

організація Центру освіти глухих і ЖМ, програма діяльності Цент�

ру є потужною базою і відкривають широкі перспективи для по�

дальших пошуків у цьому напрямку. 

Таким чином, завершуючи розгляд про сучасних зарубіжних під�

ходів до виховання і навчання дітей із вадами слуху, можна дійти

висновку, що за рівності методологічних платформ, однозначного

розуміння мети і завдань освітнього процесу тощо чітко формується

тенденція до взаємозбагачення та взаємодії всіх педагогічних сис�

тем. Це стосується, зокрема, і ставлення до ЖМ як рідної для глу�

хих, що викликає дедалі більше зацікавлення спеціалістів і вчителів. 

Гадаємо, що завдання створення нової концепції освіти дітей із

порушеннями, яке зараз вирішується, є слуху складним і вельми

актуальним. Адже демократизація і гуманізація процесу навчання

та виховання, що грунтуються на ідеях альтернативності, дають

можливість вибору педагогічного простору. 
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УДК 81'221.24                                                                     І. М. Гудим

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЖЕСТІВ
ЯК НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ

В УМОВАХ ЗОРОВОЇ ДЕПРИВАЦІЇ

Статья посвящена актуальной проблеме невербальных средств
коммуникации. Рассматриваются теоретические аспекты использо�
вания различных видов жестов в условиях зрительной депривации.
Раскрывается также важность использования невербальных средств
для полноценного общения человека с нарушенным зрением.

The article is devoted the issue of the day of unverbal facilities of commu�
nication. In her the theoretical aspects of the use of different types of gestures
are examined in the conditions of visual deprivation. Also importance of the
use of unverbal facilities opens up for the valuable socializing of man with the
broken sight.

Процеси соціального розвитку суспільства визначають приорі�

тетні завдання у сфері спеціальної педагогіки. Сучасний стан освіти

характеризується сталыстю тенденцій гуманізації та гуманітариза�

ції освіти. Дедалі більшого значення набувають нові форми підго�

товки особистості дітей із проблемами розвитку до міжособистісної

взаємодії в різних сферах життєдіяльності, що сприяє їхній подаль�

шій соціальній адаптації, оскільки першопричиною ускладненої

адаптації дитини з порушеним зором називають не сам дефект зору,

а його соціальний наслідок (Л. С. Виготський). 

Основою міжособистісної взаємодії, як в нормі, так і при відхи�

леннях у розвитку, є процеси спілкування, інтерактивні вміння.
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Процес спілкуваня складається з двох компонентів: вербального

і невербального (міміка, жести, пози), які взаємодоповнюють один

одного. Більшість дослідників поділяють думку, що словесний ка�

нал використовується для передання інформації, тим часом як не�

вербальний канал використовується для встановлення міжособис�

тісних стосунків, а інколи й використовується замість вербального

спілкування.

Невербальні засоби комунікації — невід'ємна частина нашого

життя. Без них спілкування стане ускладненим, адже міміка, інтона�

ція та жестикуляція посилюють, доповнюють смисл мовлення і дають

додаткову інформацію обом співрозмовникам. Невербальна комуні�

кація є культурно�історичним і психологічним феноменом внутрі�

шньо особистісної природи, тісно пов'язаним із розвитком і станов�

ленням особистості, її психічним станом і її якостями. Вона слугує

засобом об'єктивізації, одним із шляхів пізнання людини людиною.

Проблема вивчення невербальних засобів спілкування як одно�

го з найважливіших компонентів комунікації в тифлологогії в ос�

танні роки досить активно досліджується російськими авторами

(В. З .Денискина, Т. П. Головина, Г. В. Григор'єва, В. Є. Боброва),

однак в Україні означена проблема майже не розглядалася. В їх нау�

ково�методичних працях, зокрема, підкреслюється, що порушення

зору призводять до втрати, фрагментарності чи викривлення уяв�

лень про міміку, жести, пози, а це, своєю чергою, значно ускладнює

процеси оволодіння невербальними засобами спілкування і вима�

гає спеціальних методів навчання.

Метою даної роботи є розкриття теоретичних аспектів викорис�

тання жестів у процесі спілкування осіб із вадами зору. Аналіз різ�

них видів вербальних та невербальних компонентів спілкування,

дасть змогу визначити їх особливості в умовах зорової депривації

та дасть можливість розробити психолого�педагогічні рекомендації

для вихователів, тифлопедагогів, спрямовані на формування емо�

ційної, мотиваційної сфери, більш повне розкриття та розуміння

індивідуальності дитини із зоровими вадами.

Слово «жест» має кілька тлумачень, головним з них є «постава,

поза, рух тіла» (від лат. gestus). 

Жест є інформаційно багатогранним Значення окремого жесту

коливається від цілого повідомлення до позначення окремого

звука, букви. Антропологи виявили, що людське тіло може прий�

мати до тисячі найрізноманітніших стійких поз, значна частина

яких має чітко виражене комунікативне призначення. 
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За своєю роллю в комунікації виокремлюються дві групи жестів:

жести знакові (що мають як план вираження, так і план змісту)

і жести незнакові. Розглянемо спочатку використання в мові жестів

незнакових — ритмічних і емоційних [1].

Ритмічні жести переважно використовуються для посилення

або підкреслення ритмічного малюнка висловлювання в усному

мовленні. У лінгвістичній літературі відзначається, що процес орга�

нізації висловлювання моделюється жестовою й інтонаційною

подібністю. Оскільки жест, частково або повністю, дублює зміст

висловлювання, відповідну інтонацію, робить її наочною, вказує на

прискорення або уповільнення темпу та ритму мовлення, підсилює

характер висловлювання. 

Ритмічне висловлювання — це рівномірне чергування прискорен�

ня або уповільнення мовлення, яке підсилюється поєднанням одно�

типного жесту і відповідної інтонеми в одних випадках, та переклю�

ченням на новий тип інтонеми і відповідно новий тип жесту — в ін�

ших. Усе це створює хвильову картину динаміки мовлення, оскільки

вона характеризується рухливістю його прискорень й уповільнень,

напружень і ослаблень. При глибоких порушеннях зорового сприй�

мання мовлення сліпої людини відрізняється монотонністю, ритміч�

ною інтонаційною одноманітністю, а також позбавлене тембральної

забарвленості, тому що порушується візуальний зворотний зв'язок

процесу комунікації з реципієнтом, оскільки сліпа людина, візуально

не сприймаючи реакції співрозмовника на власне мовлення, не може

адекватно реагувати на подальший характер спілкування.

Неконтрольовані «нав'язливі рухи» здебільшого властиві людям

із глибокими порушеннями зору. Монотонність ритму мовлення

у них супроводжується одноманітним погойдуванням головою або

скандованими рухами ребром долоні. Такі ритмізовані жести ус�

кладнюють і заважають нормальному сприйманню зрячими оточу�

ючими словесної інформації сліпого. Але в нормі певні інтонаційні

синтаксичні структури природніше проводяться і легше сприйма�

ються за участі в акті мовлення відповідних ритмічних жестів (на�

приклад при перелічуванні).

Емоційні жести — це жести, подібні до інтонації стосовно пере�

дання емоційних відтінків мови, вони виступають у ролі дублерів

відповідних інтонаційних конструкцій. Неможливо передати той

або інший емоційний стан людини тільки жестом, лише мімікою —

можна; в поєднанні з мовним текстом (хоча б тільки з вигуком)

такий жест посилює інтонаційну експресивність мовлення.
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Емоційний розвиток сліпої чи слабозорої дитини відбувається

за тими ж законами, що й у нормальнозорої, однак відмічаються

характерні закономірності в сфері зовнішніх емоційних проявів,

особливо виразних рухів, засвоєння яких відбувається через зорове

наслідування, й тому недоступне емоційному сприйманню та на�

слідуванню такою дитиною. К. Ізард у праці «Емоції людини» наго�

лошує на тому, що вроджений тип виразу емоцій у сліпої та зрячої

дитини однаковий, але експресія сліпонародженої дитини з віком

збіднюється. Ця тенденція до затухання експресії у сліпої дитини

є результатом її «невикористання»[3]. В умовах зорової депривації

всі виразні рухи емоційно збіднюються і ослаблюються. Ступінь ос�

лабленості прямо залежить від часу виникнення та глибини пору�

шення зору [2]. Міміка та жести у сліпих і слабозорих при емоцій�

них проявах часто настільки нечіткі й розмиті, що навіть безумовно

рефлекторні виразні рухи, які супроводжують стан горя, радості,

гніву, проявляються досить слабо. Винятком є лише захисні рухи,

які супроводжують переживання страху.

У жесті емоція дістав «матеріальну точку опори». Жести під�

креслюють здивування, прикрість, захоплення, радість, висловлю�

ючи ставлення мовця до змісту повідомлення. Емоційний жест

«читається» відповідно до міміки особи й інтонації мовлення.

Емоційні жести є надзвичайно індивідуальними, користування

ними багато в чому залежить від навичок і темпераменту мовця.

Повні, енергійні жести говорять про афектованість людини і зазви�

чай не рекомендовані етикетом. 

Звуження візуально�сенсорної сфери утруднює або ж робить

неможливим сприймання складних психічних проявів пертнера по

спілкуванню, які несуть інформацію про особливості характеру

й емоційний стан співбесідника. 

Можна перелічити кілька найбільш усталених жестів, що названі

у мовних фразеологізмах. Наприклад: «сплеснути руками» (радість,

захоплення); «розвести руками» (досада, здивування); «схопитися за

голову» (розпач); «відмахнутися (рукою)» (незгода); «бити себе в гру�

ди» (каятися; невдоволення собою). У ролі емоційного підсилювача

особливо поширений короткий напружений рух головою, який ви�

значає погоджування або несхвалення. Жест, що символізує для всіх

носіїв мови певну групу почуттів, спроможний передати велику або

меншу напруженість емоцій, які мовець вкладає у висловлювання.

Деякі жести емоційного плану стають знаками. Так, рух відма�

хування рукою може виступати як самостійна репліка в діалозі.
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У цьому випадку в одному жесті сполучаються два різних плани —

інформаційний і емоційний.

Неможливість дискантного сприймання жестової та мімічної

інформації співбесідника призводить до неадекватного сприйман�

ня реальних характеристик і станів суб'єкта спілкування та змісту

його висловлювання.

Жести�знаки. Серед жестів, які безпосередньо пов'язані із пе�

редачею інформації й які мають план змісту, виділяються жести

вказівні, образотворчі (іконографічні) і символічні. [3]

Функція вказівних жестів полягає в тому, щоб виділити якусь

частину простору навколо мовця. Зазначити можна просто погля�

дом, кивком голови, але вказівка рукою буває найбільш точною

і конкретною, і тому зазвичай у багатьох ситуаціях перевага відда�

ється їй. В основу вказівного жесту покладений рух руки, що визна�

чає потрібний напрямок. При скороченій формі жесту активну

роль можуть відігравати фаланги пальців щодо нерухомої кисті;

при більш повній формі — кисть відносно передпліччя, і, нарешті,

вся рука відносно тулуба. За правилами етикету «показувати паль�

цем» (вказівним), особливо на людину, вважається неетичним. Але

вказівка на малий предмет, наприклад, на слово в рядку, за допо�

могою вказівного пальця не є відступом від «правил гарного тону».

Вказівні жести в мовленні супроводжуються зазвичай вказівними

займенниками: Ми туди (жест) ідемо?; Подивись на це (жест); Вона
вже доросла мені досюди (жест) тощо.

Вказівний жест цілком розуміється лише в мовному контексті.

Деякі вказівки здебільшого можна зрозуміти лише у зв'язку з

певною системою уявлень, відображеною в мові. Наприклад, якщо

людина вказує на груди — зліва, де серце, говорячи: «У нього отут

(жест) нічого немає», — це рівнозначно виразу «у нього немає

серця» (у переносному значенні). Аналогічною є вказівка на голову,

якщо хочуть сказати, що людина не надто розумна.

За випадків, коли скористатися певним словом не можна з тих

або інших ситуаційних причин, вказівка на предмет може містити

натяк на цілу ситуацію. Вказівка на годинник (або місце на руці, де

носять годинник) звичайно означає нагадування про якийсь

домовлений час.

Зрозуміло, що в умовах зорової депривації використання вка�

зівних жестів, так само як і образотворчих, що розглядатимуться

далі, має свою специфіку, залежить від низки факторів, зокрема від

рівня оволодіння навичками просторової орієнтації, предметно�
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практичної діяльності, розвитку уявлень про об'єкт мовлення.

Також цілком очевидно, що при глибоких порушеннях зору людина

втрачає здатність сприймати вказівні й образотворчі жести інших

мовців, що часто стає причиною непорозумінь у спілкуванні між

сліпими та зрячими, в яких автоматичне, несвідоме використання

таких жестів може замінювати цілі фрази.

В образотворчих жестів завжди є реальний прототип, особли�

вості якого намагається передати той, хто жестикулює. Жестові

можливості зображення різних об'єктів різноманітні. Це пов'язано

насамперед із тим, чи є об'єктом зображення сама людина (його

зовнішні дані, пози, дії, а також міміка) або щось поза людиною

(розмір і форма різноманітних предметів, їхній рух або положення

в просторі). Імітація поведінки людини — це найменш умовна

сфера невербальної комунікації, проте зазвичай «зображення» від�

різняється від точного копіювання, що потрібно, наприклад, у си�

туації навчання, в мистецтві пантоміми, чи в жестовій мові глухих.

При зображенні часто обирається найвиразніший елемент дії, що

робиться представником всієї дії. Наприклад, у друкування на ма�

шинці входить ціла серія дій, але зображується звичайно лише ви�

стукування пальцями. Для образотворчих жестів характерним

є експресивне посилення їх зображення.

За особливостями своєї знакової будови образотворчі жести

протиставлені жестам�символам — третьому типу жестів. На відмі�

ну від образотворчого жесту, що має зображувальний характер кон�

кретних зовнішніх ознак предметів, жест�символ зазвичай має

абстрактний характер. Він лише традиційно приписується певному

жесту і тому розуміється в межах одного колективу (у загальному

випадку — в національних межах). Серед умовних жестів�символів

назвемо насамперед жести вітань при зустрічі і прощанні.

Деякі жести�символи не допускаються до вжитку етикетом, ос�

кільки загальноприйняті норми спілкування у певному суспільстві

не передбачають їх супроводження грубуватою і нецензурною

промовою, хоча і такі бувають яскраво експресивні і широко відомі

всім мовцям. Це, наприклад, постукати по чолу і чомусь твердому

— «тупість»; покрутити пальцем біля скроні — «розумова неповно�

цінність» тощо.

Навіть такі звичні і невіддільні від мовлення зрячих жести�сим�

воли в людини з порушеним зором досить фрагментарні або ж вза�

галі не засвоюються без спеціально організованого корекційного

навчання, оскільки в людей з глибокими порушеннями відмічають
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в'ялість, збідненість, невиразність жестів та міміки, інколи можли�

ва навіть амімія (відсутність будь�якої міміки). Неадекватний зов�

нішній прояв емоційних станів зорово�депривованих осіб, який

здебільшого супроводжується неконтрольованими «нав'язливими»

рухами, виступає своєрідним бар'єром у спілкуванні та міжособис�

тісній взаємодії з непідготовленими до такої взаємодії зрячими, ос�

кільки заважає останнім всебічно оцінити моральні, інтелектуаль�

ні, професійні та інші якості сліпих і слабозорих. 

Таким чином, несформованість навичок невербального спілку�

вання має негативний вплив на слабозорих і сліпих. Оволодіння

немовними засобами спілкування необхідно їм так само, як і зря�

чим, для повноцінного спілкування та міжособистісної взаємодії.

Однак оволодіння невербальними засобами комунікації людиною

з порушеним зором неможливе без спеціально організованого нав�

чання, яке має розпочинатись у сензитивний для їх засвоєння пері�

од, а саме з раннього дошкільного віку.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ ЖЕСТІВ
(На матеріалах дослідження Т. В. Розанової)

В статье показано, как Т.В. Розановой проводилась исследование
для в выяснения возможностей глухих совершать смысловые группи�
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ровки слов и как глухие дети запоминают жесты, аналогичные словам
по значению. С этой целью было проведено две серии опытов. В одной
серии предлагалось запоминать жесты, показываемые по одному, друг
за другом; в другой серии — слова, напечатанные по одному на кар�
точке и предъявляемые последовательно. Факт соотнесения детьми
жестовых обозначений со словами позволял определить, как глухие
дети квалифицируют показываемые им жесты словесно, и лучше
понять отношения между жестовыми и словесными системами.

In the article it is rotined as T.V.Rozanova was conducted research in
finding out of possibilities deaf to accomplish, semantic groupments of words
and as deaf children memorize gestures similar to the words of step to the
value.Two series of experience were conducted to that end. In one series was
offered to memorize the gestures shown one by one, friend for other; in other
series — word, printed steps to one on a card and produced consistently. Fact
of correlation by the children of sign language of denotations with words
allowed to define how deaf children characterize the gestures shown him ver�
bally, and it is better to understand the relations between sign language and
verbal systems.

Становлення та розвиток психічної діяльності нечуючої дитини

є провідною проблемою сурдопсихології. Дослідні матеріали вітчиз�

няних сурдопсихологів широко використовувались як для побудови

загальної психології, так і для обґрунтування деяких фундаменталь�

них положень гносеології. Усе це, своєю чергою, має велике значен�

ня для розроблення методик навчання нечуючих різного віку.

Вивченню впливу глухоти на психічний розвиток людини при�

свячені наукові праці таких учених, як Р. М. Боскіс, О. І. Д'ячков,

С. О. Зиков, Н. Г. Морозова, Т. В. Розанова, Ж. І. Шиф та ін.

Як і в загальній, так і в спеціальній психології проблема пам'яті

завжди була в центрі уваги вчених�дослідників. Найбільший внесок

у розроблення проблеми пам'яті зробила Т. В. Розанова, яка вивча�

ла цю проблему впродовж десятиліть і висвітлила її в монографії

«Развитие памяти и мышления глухих детей» [2]. У монографії го�

ловну увагу приділено особливостям запам'ятовування слів і жестів

глухими учнями. Головна мета дослідження полягала у з'ясуванні

можливостей глухих здійснювати смислові угрупування слів. Автор

зазначає, що через те, що глухі діти під час спілкування зі старшими

глухими дітьми і глухими дорослими засвоюють міміко�жестове

мовлення (авторське) і потім користуються ним при спілкуванні,
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виникає інтерес з'ясувати, як глухі діти запам'ятовують жести, ана�

логічні словам за значенням [2].  З цією метою було проведено дві

серії експерименту. У першій серії пропонувалося запам'ятовувати

жести, які показують окремо, по порядку; в іншій серії — слова, що

показують послідовно, по одному, надруковані на картці. Для запа�

м'ятовування використовувались два набори слів, за змістом анало�

гічних словам у серії дослідження з парами слів. 

Із кожним учнем проводилося по два дослідження (в різні дні).

Спочатку учень запам'ятовував набір із 40 жестів, потім набір

зі стількох самих слів. 

Щоб уникнути впливу і можливої неоднозначності зіставлю�

вальних списків слів, половину випробовуваних кожної вікової

групи слів першого набору пред'являли у вигляді жестів, а з другого

набору — у вигляді слів. Іншій половині, навпаки, слова першого

набору пред'явлені у вигляді слів, а слова другого набору — у вигля�

ді жестів. 

Набори слів або жестів показували випробовуваному двічі і на�

ступним після кожного пред'явлення було відтворення (як і в до�

слідженнях із запам'ятовуванням пар слів). 

Дані з відтворення слів, пред'явлених поодинці і парою, були ду�

же близькими між собою. Інакше запам'ятовувалися жести. Випро�

бовуваними всіх вікових груп жести запам'ятовувалися краще, ніж

слова. При цьому, як і при запам'ятовуванні слів, із віком випро�

бовуваних спостерігалося збільшення числа жестів, утримуваних

у пам'яті. 

Т. В. Розанова доводить, що глухі діти успішніше групували жес�

ти за змістом, ніж слова. Учнями 4, 7 та 10�х класів було відтворено

у смислові групи в середньому по 7, 8; 10 та 12 жестів. А в анало�

гічній групі при запам'ятовуванні слів тільки 3, 2; 5 та 9,9 слова.

Таким чином, що глухі учні 4 та 7�х класів групували жести вдвічі

краще, ніж слова. В учнів 10�го класу цих відмінностей було менше,

що зумовлювалось вдосконаленням їхньої словесно�смисловій

пам'яті. 

Прикметно, що глухі учні 7�х і 10�х класів запам'ятовували жес�

ти приблизно з такою самою успішністю, що й їхні чуючі однолітки

запам'ятовували слова, а глухі четверокласники утримували в па�

м'яті навіть більше жестів, ніж чуючі слів.

Проте наразі залишається менша кількість глухих людей, які

з якої�небудь причини не оволоділи словесною мовою. Переважна

більшість дорослих глухих користується у спілкуванні двома  мова�
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ми — словесною і жестовою, які не тільки співіснують, але й взає�

модіють. Така взаємодія звичайно починає складатись у глухих

дітей ще в дошкільному або молодшому шкільному віці, коли діти

за власною ініціативою встановлюють відповідність між значен�

нями слова і відомого їм раніше жесту. Вплив жестової мови на сло�

весну позначається у формуванні і значень слів, і зв'язків між сло�

вами в пропозиції [2]. Поступово навчання глухих дітей жестової

мови, своєю чергою, дедалі більше впливає на словесну мову, збага�

чуючи її новими значеннями, способами їх побудови в жестовій

мові за аналогією зі словесною мовою (наприклад, окремо зобра�

жується напрям дії, що відповідає префіксу в дієслові, а потім сама

дія) і способами поєднання жестів один з одним у вислові [1].

Отже, у глухих дітей у довготривалій пам'яті утворюються склад�

ні системи, причому в деяких з них відображається процес взаємодії

двох мов. Прояви описаної взаємодії виразно простежувались

і в наших дослідженнях, коли учні називали слова, відповідні, на їх�

ню думку, показаним їм жестам. Ця тенденція посилювалась із ві�

ком: молодші школярі позначали словами в середньому 55% пока�

заних ними жестів, середнього шкільного віку — 70%,  старшого —

95%. Таким чином, у них функціонували зв'язки між жестовою та

словесною системами мови. Можна вважати, що активізація цих

зв'язків також полегшувала запам'ятовування жестів. 

Т. В. Розановою було також відмічено, що характер замін істотно

змінювався у глухих дітей від молодшого до старшого шкільного

віку. У старших школярів переважали значно адекватніші заміни.

Тому можна говорити про уточнення значень жестової і словесної

мов, а також про вироблення більш диференційованих зв'язків між

значеннями того і іншого виду мови у глухих дітей середнього

і старшого шкільного віку. 

У низці випадків в учнів молодшого та середнього шкільного віку

групування жестових позначень здійснювалось на основі зовнішньої

схожості жестів, що мають, проте, в усьому різне значення. Групу�

вання такого роду були відсутні в учнів старших класів. Остання об�

ставина також вказує на те, що у глухих дітей шкільного віку відбу�

вається уточнення й диференціація значень понять жестової мови. 

Отже, у глухих школярів не тільки розвиваються дві мови, але

і встановлюються щільніші зв'язки поміж ними. І все ж шляхи роз�

витку словесної і жестової мов істотно різняться.  

Жестову мову глухі діти засвоюють мимовільно, із спілкуванням

зі своїми однолітками, зі старшими дітьми та дорослими. Відтак іс�
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нують значні індивідуальні відмінності в маленьких глухих дітей

у ступені володіння жестовою мовою. Деякі з них не знають її зовсім,

але винаходять свої жести як засобу спілкування. Це виникає і в ді�

тей з нормальним слухом наприкінці першого і на другому роках

життя, але потім швидко поступається місцем словесному спілку�

ванню. Інші діти нечуючих батьків засвоюють «дорослу» мову жестів

із раннього дитинства і вільно користуються нею у спілкуванні.

Деякі батьки навчають своїх дітей словесної мови в її співвідношенні

з жестовою, тим самим в цих дітей із раннього віку формуються

смислові зв'язки між словами та жестами. У решті випадків зв'язки

між двома мовами складаються поза організованим навчанням. 

Відтак виникає безліч варіантів таких зв'язків залежно від кон�

кретних умов їх навчання. Навіть якщо не чіпати питань грама�

тичної форми висловів, можна встановити багато видів зв'язків  між

словом і жестом. Іноді аналогічні за значенням жести і слова спів�

існують в пам'яті дитини, не будучи співвіднесеними одне з одним,

і використовуються в різних ситуаціях спілкування. У протилежно�

му варіанті рівноцінні жест і слово об'єднані. Трапляються випад�

ки, які спостерігаються і в наш час, коли для даного слова є аналог

серед жестів, але учень, який вчиться, ототожнює значення слова з

іншим жестом й тим самим присвоює слову інше значення. У літе�

ратурі описано немало і інших випадків, коли жест має вужче і кон�

кретніше значення, ніж слово, проте школяр не бачить відміннос�

тей між ними. 

Факт співвідношення дітьми жестових одиниць зі словами дав

змогу визначити, як глухі діти кваліфікують жести, що користуют�

ься ними, словесно, і краще зрозуміють співвідношення між

жестовою і словесною системами. Близько 30% усіх названих слів

не набули смислової тотожності з показаним жестом. 

Проте нерідко спостерігається неточний переклад у тих випад�

ках, коли він був би цілком можливий з погляду калькованого жес�

тового мовлення (КЖМ). Випробовувані при словесному позна�

ченні жесту іноді називали слово, відповідне не цьому, а схожому на

нього жесту. Наприклад, жест, що позначає ПОЛІНО, розумівся

як дрова, жест КОМБАЙН як колеса, КІМНАТА — клас, СТЕЛЯ —

лампа, МАРКА — клей. З іншого боку, немало було випадків, коли

називалося слово, якому відповідав інший жест. Наприклад, у від�

повідь на показаний жест ПОВІТРЯ називалася погода, а на жест

КОТЛЕТА — м'ясо. Тим самим спостережувані розбіжності були

пов'язані не тільки з недостатньою визначеністю та розчленованою
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самої жестової мови, але й із формальним ступенем засвоєння

глухими дітьми жестової мови та її зв'язків зі словесною мовою. 

У результаті дослідження вчений робить висновок, що зв'язки

між жестами і словами у глухих дітей можуть бути цілком адекват�

ними, що свідчать про єдність їх значень. Завдяки таким зв'язкам

зростає довготривалість запам'ятовування і тих і інших елементів

мови, створюються можливості для більш легкого їх відтворення. 

У деяких випадках ускладнення у запам'ятовуванні  та відтво�

ренні слів у глухих дітей пояснюються включенням їх в системи

жестової мови, які є іншими за семантичним значенням, ніж слова,

що запам'ятовуються. Проте не слід переоцінювати роль описаного

явища. Багато дошкільників і молодші школярі володіють жесто�

вою мовою в дуже обмеженому ступені, а словесною — значно кра�

ще. Однак у цих дітей нерідко спостерігаються труднощі в запам'я�

товуванні слів.
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ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
ДІТЕЙ З ДЦП

В статье раскрываются проблемы и современные подходы индиви�
дуального обучения детей с тяжелыми нарушениями опорно�двига�
тельного аппарата в условиях семьи. Охарактеризованы основные
условия учебно�реабилитационного процесса учеников с ДЦП.
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The problems and modern approaches of the individual teaching of chil�
dren with cerebral palsy in the home conditions are exposed in the article. 

The basic terms of educational�rehabilitation process, which foresee the
study of mental and physical development of student, adaptation of on�line
tutorials to possibilities of child, protecting of student from a physical over�
load, including of the integrated moments and use of computer technologies,
realization of psychological preparation to the lesson, organization of lesson
after the indicated structure, emotional satiation of employments and bring�
ing in of parents to the decision of general issues, conducting of general meas�
ures parents �children� school, are described in the article.

Індивідуальне навчання — це особлива організаційна форма про�

ведення навчальних занять. Датою зародження цієї форми навчання

вважають 1962 рік, коли Міністерство освіти на численні прохання

батьків прийняло рішення про навчання дітей удома у вигляді

винятку. У циркулярному листі за № 186�М від 21 червня 1962 року

було представлено навчальний план, згідно з яким на навчання хво�

рих дітей відводилась певна кількість годин на тиждень.

Для дітей із важкими формами ДЦП, які не можуть самостійно

пересуватися, мають складні супутні хвороби, єдиною можливою

формою навчання є індивідуальна в домашніх умовах. 

Такі діти�інваліди — надзвичайно складні за своїм психофізич�

ним станом, вони не можуть повністю інтегруватись у звичайні

умови не тільки загальноосвітньої школи, але й спеціалізованого

навчального закладу. Деякі з них отримують корекційно�освітню

допомогу в спеціальних реабілітаційних центрах. 

Основний дефект при церебральних паралічах — рухові пору�

шення, які значною мірою визначають специфіку навчальної

діяльності таких дітей. Це виявляється не тільки у несформованості

рухових навичок і вмінь, а й у забраклості складніших моторних

функцій, потрібних для навчальної діяльності, в основу яких окла�

дений рух (зорово�моторна координація, просторовий аналіз і син�

тез, праксис). Значні труднощі навчальної діяльності дітей із ДЦП

зумовлені також порушеннями мовлення (найчастіше це дизартрії

та загальний мовленнєвий недорозвиток). Порушення психічного

розвитку розвиваються за психоорганічним типом і характеризу�

ються чималою різноманітністю щодо своїх ступеня та характеру.

Ці діти потребують індивідуального підходу в навчанні, комплекс�

ної допомоги фахівців (лікаря�невропатолога, ортопеда, інструкто�

ра ЛФК, логопеда, масажиста, реабілітолога, психолога, вчителя�
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дефектолога), пристосування до навколишнього середовища для

їхнього психофізичного розвитку. 

Вивчення практики індивідуального навчання дітей із ДЦП, на�

ш особистий досвід роботи надали можливість виявити низку нега�

тивних факторів, які потребують негайного вирішення. Отже, це:

— недостатнє врахування в процесі індивідуального навчання

особливостей психофізичного розвитку та можливостей учнів;

— відсутність комплексного корекційно�реабілітаційного су�

проводу дітей із важкою руховою патологією в умовах сім'ї; 

— невизначеність ефективних організаційно�педагогічних умов

індивідуального навчання дітей із ДЦП. 

З огляду на це нами було проведено експериментальне дослід�

ження на базі спеціальних закладів для дітей із порушеннями опорно�

рухового апарату (2002�2006 н. р.), яке дало змогу визначити ефек�

тивні умови проведення індивідуального навчання, розробити ко�

рекційну методику навчання учнів зі складною руховою патологією.

Урахування цього саме в комплексі психофізичних показників

кожного учня створює ґрунт для корекційного і освітньо�реабілі�

таційного процесу, формує готовність до активної життєдіяльності. 

Після комплексного обстеження на початку навчання вчитель�

дефектолог розробляє індивідуальний план навчання конкретної

дитини відповідно до програми певного класу. Якщо в учня

виявлено 3�й (низький) рівень інтелектуального розвитку і слабку

підготовку з основних навчальних предметів, учитель складає інди�

відуальний план за 3�м (низьким) рівнем. А отже, матеріал, струк�

тура навчального змісту і вимоги, які ставляться до учня цього

рівня, будуть полегшеними й простішими порівняно з 1�м і 2�м рів�

нями, оскільки дитина у змозі виконувати нескладні та невеликі

за обсягом завдання лише з допомогою вчителя. Зміст нового мате�

ріалу дозуватиметься на тематично завершені порції, які підкрі�

плюватимуться практичними вправами на розвиток недостатньо

розвинених в дитини психічних процесів (мислення, пам'яті, уваги

та ін.). Якщо ж в учня виявлено високий рівень інтелектуального

розвитку, вчитель навчатиме його за програмою, реалізація якої з

усіх предметів здійснюватиметься за 1�м (високим) рівнем, який

відрізняється від 2�го (середнього) та 3�го (низького) рівнів темпо�

вою характеристикою, особливістю програми, враховуючи стом�

люваність і виснажливість дитини. У результаті дослідження вста�

новлено, що можливе поєднання 1�го, 2�го, 3�го рівнів із різних

предметів (34% учнів). Так, дитина може навчатись із математики
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за низьким рівнем, а з мови — за середнім. У процесі здійснення

індивідуального навчання рівні можуть змінюватися. 

Отже, однією з головних умов ефективної реалізації індивідуаль�

ного навчання є створення гнучкої системи адаптації навчальних
програм до психофізичних можливостей кожної дитини, визначення
доступного змісту індивідуальної програми з усіх предметів, які, поряд

з опануванням предметних знань, умінь і навичок, забезпечувати�

муть розвиток особистості, розумових і фізичних здібностей, а та�

кож об'єктивне орієнтування у динаміці просування дитини вперед. 

Від рівня розвитку вражених сфер і функцій залежатиме й форма
викладу навчальної інформації. Для успішної організації уроку

доцільне дозування наочності з тим, щоб вчасно переключити увагу

дитини з одного виду діяльності на інший, забезпечуючи сприятли�

вий режим роботи. Під час закріплення навчального матеріалу

мають застосовуватись ті методи і прийоми його викладу, які допо�

магатимуть краще запам'ятовувати матеріал, наприклад, усне про�

мовляння, складання схем, плану відповіді на запитання.

Однією з важливих складових корекційного навчального проце�

су є захист учнів від фізичного та розумового перевантаження. Для

цього потрібно визначати обсяг доступного навантаження, час, не�

обхідний дитині для переключення на новий вид роботи, для підго�

товки до відповіді тощо. Ознаками перевантаження є погіршання

самопочуття дитини, головний біль, фізична стомлюваність, знач�

не зниження концентрації уваги. За таких симптомів навчальний

матеріал можна подавати лише після необхідного конкретній дити�

ні фізичного та розумового  відпочинку. 

Що стосується вибору адекватного правильного темпу та способу
засвоєння знань і вмінь, то насамперед він має відповідати індивіду�

альним можливостям дитини. При цьому потрібно вивчати якість

засвоєних знань, яка підтвердить доцільність обраного темпу. Спо�

соби засвоєння знань є варіативною складовою здійснення індиві�

дуального навчання. 

Включення інтегрованих моментів, а саме музики і рухів, малю�

вання, аплікації, ліплення, співів, використання комп'ютерних тех2
нологій (робота з різними навчальними програмами) в процесі

індивідуального навчання дає позитивні результати. Ці види діяль�

ності активізують компенсацію розладів сенсомоторного розвитку

та формування пізнавальної діяльності, поліпшують інтелектуаль�

ну діяльність. Вони допомагають корекції психофізичних відхилень

учнів із ДЦП.
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Психологічна підготовка до уроку є неодмінною складовою

у структурі індивідуального навчання і має важливе значення в ос�

вітньо�реабілітаційному процесі хворих на ДЦП дітей. Форми

її проведення можуть варіювати залежно від форми церебрального

паралічу, психічних розладів дитини. Це можуть бути вступні бесі�

ди, розмови на побутові теми для створення позитивного настрою,

інтересу до роботи, ігри й ігрові моменти тощо. 

Структура уроку індивідуального навчання дітей із ДЦП в ни�

нішній практиці індивідуального навчання учнів складається з та�

ких етапів: психологічної підготовки до уроку (1�2 хв); логопедич�

ної розминки (3�5 хв); основного етапу (20�25 хв); фізкультхвилин�

ки (1�2 хв); заключного етапу (5�6 хв).

Важливим напрямом у процесі індивідуального навчання є залу2
чення батьків до активної співпраці. Зусилля вчителя досягатимуть

мети лише за умови тісної співпраці з батьками. Кожна сім'я, де

росте дитина з розладами опорно�рухового апарату, потребує пора�

ди та підтримки фахівців. Практика переконує, що саме вчителі

постійно обговорюють з батьками проблеми й успіхи дитини, про�

водять бесіди і надають рекомендації з питань навчання й вихован�

ня дітей, поради щодо дотримання правильного режиму, організації

життя, самопідготовки, користування навчальними посібниками,

вибору методів роботи з дитиною, як реагувати на прояви неадек�

ватної поведінки та ін., проводять практичні заняття для підвищен�

ня освіти батьків, розв'язують різні конфліктні ситуації в сім'ях. 

Без злагодженої співпраці фахівців, які надають рекомендації, пора�

ди батькам та педагогу щодо корекції психофізичних вад учня, не мо�

жливе ефективне проведення занять із хворою дитиною. Адже пози�

тивних зрушень у навчанні хворого на ДЦП учня можна сподіватись

лише за умови співпраці вчителя індивідуального навчання, логопеда,

інструктора ЛФК, учителя фізкультури, психолога, лікаря школи та ін.

Однією з важливих умов подолання суспільної ізоляції дітей

індивідуального навчання є проведення спільних заходів: батьки2
діти2школа. Йдеться про залучення по можливості дітей на спільні

уроки у школі з малювання, праці, співів, проведення шкільних

урочистих подій: святкових ранків, концертів, вікторин, гуморин,

театральних вистав, зустрічей із цікавими людьми та ін.

Отже, забезпечення взаємодії команди фахівців і батьків учня

під час індивідуального навчання дітей із ДЦП є однією з важливих

умов ефективної реалізації навчального процесу. Комплексний

підхід до навчання  та корекційно�реабілітаційного процесу важких
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учнів із ДЦП сприяє їх всебічному розвитку, компенсації вражених

функцій, формуванню готовності до активної життєдіяльності. До�

тримання цих умов забезпечує полісенсорну взаємодію всіх збере�

жених функцій дитини, розкріпачення індивідуальних можливос�

тей, розширення практичного досвіду в різних видах діяльності,

успішне та якісне засвоєння навчального матеріалу. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ
СПЕЦІАЛЬНИХ ОСВІТНЬО/РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ

УСТАНОВ ДЛЯ ДІТЕЙ З АУТИСТИЧНИМ
СПЕКТРОМ ПОРУШЕНЬ

В статье рассматриваются цели, задачи, основные направления ра�
боты образовательно�реабилитационного учреждения для детей со
спектром аутистических нарушений. Утверждается целесообразность
и необходимость внедрения комплексного медико�психолого�педагоги�
ческого подхода к организации центров системы социальной реабилита�
ции с учетом коррекционной направленности педагогического процесса.

This article deals with aims, tasks and main tendencies of work of educa�
tional rehabilitational institutions for children with autistic spectrum disor�
ders. Confirms necessity and advisabiksts of complex medical,pedagogical
psychological approach to organization of institutions with social rehabilita�
tion system taking into consideration mental pedagogical process.
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Парадигма розбудови освіти ХХ століття, яка передбачає значне

вдосконалення системи надання освітньо�корекційних послуг осо�

бам із різними порушеннями, знайшла своє втілення в Концепції

освіти осіб із психічними та фізичними вадами в Україні. Зокрема,

сьогодні держава прагне створити відповідні умови для впровад�

ження інноваційного принципу дитиноцентризму задля  реалізації

права на освіту осіб зі спектром аутистичних порушень. Водночас

комплектування спеціальних закладів для аутичних дітей і підлітків

поки що залишається недостатньо апробованим, тим часом, як вва�

жає академік АПН України В. М. Синьов, «важливим принципом

розбудови і ефективного функціонування освітньо�реабілітаційних

установ для осіб із порушенням інтелекту є забезпечення специфі�

ки їхньої діяльності з урахуванням особливих освітніх потреб кон�

кретних категорій дітей і реальних перспектив їх соціальної адап�

тації» [3, с.139].

Стосовно дітей, які страждають на аутизм, то їхні особливі освіт�

ні потреби наразі задовольняються не в повному обсязі з причин

невизначеності напрямів, форм їхнього навчання та виховання,

утруднень у доборі адекватних методів і технологій тощо. Для вирі�

шення цих питань у роботі соціально�реабілітаційних установ має

реалізовуватись комплексна реабілітація дитини, тобто здійснюва�

тись глибинне і всебічне вивчення анамнезу хворої дитини, з'ясо�

вуватись наявні первинні і вторинні ознаки у структурі дефекту,

обґрунтовуватись прогнозовані можливості відхилення, пов'язані

з первинними ознаками (за визначенням Л. С. Виготського, «соці�

альні вивихи»), і вживатися заходи щодо їх профілактики; на під�

ставі встановленого діагнозу і прогнозу розроблятися та виконува�

тися індивідуалізовані програми навчання, виховання та корекцій�

но�розвивальної роботи» [3, c. 139].

Отже, освітня сутність реабілітації дітей, котрі страждають

на аутизм, полягає у створенні середовища (корекційно�педагогіч�

них умов) для відновлення потенціалу особистості такої дитини;

забезпеченні рівних прав в отриманні освіти, відповідної до осо�

бливостей аутистичного спектра порушень; виправленні (корекції,

компенсації) первазивних ознак, що блокують нормальний розви�

ток дитини; формуванні когнітивних, емоційних, комунікативних,

регуляторних компонентів психічної діяльності дитини. 

Розглянемо основні етапи освітньо�реабілітаційного процесу,

що виражалися нами у процесі проведених нами досліджень і ***

практичної роботи з такими дітьми. Першим і особливо важливим
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етапом такого освітньо�реабілітаційного процесу є обов'язкове

проведення діагностико�корекційно�прогностичних заходів, під

час яких відбувається синхронізація його складових, а саме вивчен�

ня, виправлення та перспективного становлення особистості кож�

ної аутичної дитини. Водночас, зазначимо, що досягнення реабілі�

таційних результатів освітнього процесу не можуть будуватись без

урахування його сімейної складової хворої дитини.

Принагідно проінформуємо, що завдяки батькам аутичних дітей

наразі створено чимало освітньо�реабілітаційних закладів по всій

Україні з�поміж провідними є: «Джерела» (керівник Р. І. Кравчен�

ко), «Сходинки»  (керівник Н. С. Андрєєва), «Школа життя» (паго�

ліз М. В. Щибрик), «Сонячне коло»  (керівник Г. М. Хворова) та ін.

На підставі наших досліджень, а також на основі вивчення найкра�

щого світового досвіду корекційно�педагогічної роботи, праців�

ники — *** закладів змодифікували корекційні технології й упрова�

дили їх до системної роботи своїх реабілітаційних центрів. Із часом

було сформовано комплексне розуміння соціально�педагогічного

контексту корекції аутистичних порушень у таких дітей, який поля�

гає у створенні готовності дітей із розглядуваною нозологією до

соціальної інтеграції. Еволюція в розумінні такої роботи батьків —

педагогів посунулась у кращий бік порівняно з тим, що було рані�

ше: точно і конкретно визначено завдання роботи соціально�реабі�

літаційних установ, впроваджено та реалізується спеціальний зміст

освіти та виховання аутичних дітей, створено авторські корекційні

прийоми подолання аутистичних і розумових вад у дітей, особли�

вого значення набувало визначення посадових і функціональних

обов'язків педагогів  реабілітаційних центрів.   

Узагальнюючи досліди і практичну роботу, а також виходячи з

можливостей нашої країни в поступі в означеному напрямі, сфор�

мулюємо завдання, що мають вирішувати соцільно�реабілітаційні

заклади, які відвідають аутичні діти. Отже це:  

надання комплексної медико�психолого�педагогічної  і соціаль�

ної  допомоги дітям і підліткам, які страждають на РДА з аутистич�

ними рисами особистості, котрі мають труднощі в соціальній адап�

тації та засвоєнні освітніх програм.

Здійснення індивідуально орієнтованої педагогічної, психоло�

гічної, медичної, соціальної та юридичної допомоги аутичним ді�

тям і підліткам, а також родинам, в яких вони виховуються.

Отже, до основних напрямів діяльності  таких центрів є:  органі�

зація освітньої  діяльності за основними і додатковими загально�
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освітніми програмами і програмами початкового професійного

навчання відповідно до вікових та індивідуальних особливостей

дітей, стану їхнього психічного та соматичного здоров'я.

Здійснення комплексної медико�психолого�педагогічної  дифе�

ренціальної діагностики аутизму від подібних станів.

Організація корекційно�розвивального навчання.

Психотерапевтична, психокорекційна і психопрофілактична

робота з дітьми та родинами, в яких вони виховуються.

Надання допомоги учням у профорієнтації, одержанні початко�

вої професійної освіти, сприяння в працевлаштуванні і трудовій

адаптації.

Зазначимо, що Центр несе відповідальність за відповідність

форм, методів, що застосовуються, а також коштів організації ос�

вітнього процесу, корекційно�реабілітаційної  й оздоровчої  роботи

особливостям психічного розвитку і віку, здібностям та інтересам

дітей, вимогам охорони їхнього життя та здоров'я.

Наповнюваність груп дітей з такою позологією: не повинна

перевищувати, на наш погляду, 3�6 осіб. До того ж з урахуванням

особливостей психічного розвитку як класи, так і дошкільні  вихов�

ні групи можуть бути різновіковими. 

Означений корекційно�освітній процес має бути спрямований

на якнайповнішу по можливості більш повну адаптацію аутичної

дитини до життя в суспільстві, на  інтеграцію в інші типи освітніх

установ.

При цьому особливо важливе значення мають рання діагнос�

тика і ранній  (у дошкільному віці) початок корекційної роботи.

Зміст навчання в центрі має визначаєтися  індивідуальними ко�

рекційно�освітніми програмами, що розробляються й реалізову�

ються спеціалістами Центру на основі базових програм навчання

й виховання дітей з аутизмом.

Організація освітнього процесу в Центрі повинна регламенту�

ватися навчальним планом, річним календарним графіком і роз�

кладом занять. 

Початкові етапи корекції мають проводитись у формі індивіду�

альних занять; перехід до групової форми навчання і виховання

здійснюється у міру розвитку потреби в спілкуванні та вироблення

комунікативних навичок.

Початкові етапи інтеграції проводитись у спеціальних групах

змішаного складу (аутичні діти і діти з іншими типами психічного

розвитку) чисельністю не більш як 6�10 осіб.
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Вихованці спеціальних груп навчаються за адаптованими про�

грамами інших типів: масової або для спеціальних освітніх установ.

Річна і поточна атестації учнів у Центрі мають проводитись

на основі диференційованих оцінних шкал, що складаються з ура�

хуванням вікових й індивідуальних особливостей учнів і розробля�

ються Центром самостійно.

Профорієнтація і початкова професійна освіта будується, виходячи

з індивідуальних особливостей психіки, фізичного розвитку, здібнос�

тей, схильностей і інтересів учнів з урахуванням можливостей центра.

Центр за згодою дітей та їхніх батьків за договорами разом

із підприємствами, установами й організаціями може здійснювати

професійну підготовку дітей на кшталт додаткових послуг за наяв�

ності відповідної ліцензії  (дозволу) на вказаний вид діяльності.

Учасниками освітнього процесу є діти зі спектром аутистичних

порушень, а також їхні родичі; психолого�педагогічні, медичні,

соціальні, інженерно�педагогічні працівники Центру.

Діти направляються до Центру з ініціативи батьків, за рекомен�

даціями інших освітніх медичних установ за згодою батьків. Діти,

котрі страждають на аутизм або подібні до нього розлади, прийма�

ються до Центру за наказом директора на підставі висновку спеціалі�

зованої психолого�медико�педагогічної комісії  (ПМПК) Центру.

Спеціалізована ПМПК створюється при Центрі за рішенням вищих

органів управління освітою з метою забезпечення кваліфікованої

діагностики РДА, прийняття організаційно�методичних рішень

по конкретних випадках РДА. Склад і порядок діяльності спеціалізо�

ваної ПМПК визначається відповідним Положенням, затвердженим

вищим органом управління освіти,  погодженим із Радою Центру.

Перехід дітей із Центру в інші освітні установи має здійсню�

ватись відповідно до чинного законодавства і статуту Центру. Вихо�

ванці Центру можуть продовжити навчання в будь�яких інших ос�

вітніх установах (зокрема є в тих, де навчалися раніше). Вихованці

Центру вступають у відповідний клас (групу) на підставі документів

про проміжну атестацію, виданих Центром.

Батьки мають право захищати законні права й інтереси дітей,

брати участь у діяльності установи (членство у Раді Центру) відпо�

відно до його статуту, знайомитись із матеріалами спостережень,

характером абілітаційних, реабілітаційних методів навчання і вихо�

вання, оздоровлення дітей. Відносини батьків і адміністрації Цент�

ру будуються на договірній основі відповідно до чинного законо�

давства і статуту Центру.
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Штатний розпис Центру, як правило, передбачає посади мето�

дистів (з психологічної і педагогічної роботи), педагога�дефектоло�

га, учителя�логопеда, соціального педагога, учителів інших спе�

ціальностей, вихователя, інженера з аудіо�відео�комп'ютерного за�

безпечення, лікарів�фахівців, медичної сестри, лаборанта та ін.

На роботу до Центру приймаються фахівці, які мають фахову

кваліфікацію, що відповідає вимогам кваліфікаційної характерис�

тики за посадою й отриманою спеціальністю, яка підтверджена

документами про освіту.

Відносини між працівниками й адміністрацією Центру регулю�

ються трудовим договором (контрактом), умови якого не можуть

суперечити чинному законодавству про працю.

Що стосується медични служби Центру, то вона забезпечується

штатним (або спеціально закріпленим органом охорони здоров'я)

медичним персоналом відповідно до штатного розпису і разом

з адміністрацією Центру, згідно з положенням про медичну службу

Центру, здійснює заходи лікувально�профілактичного характеру,

поглиблену діагностику стану психічного і фізичного здоров'я

дітей, оздоровчі заходи, а також консультативну допомогу дітям

та їхнім батькам, педагогам, психологам, іншим співробітникам

Центру з питань РДА та інших захворювань і порушень розвитку.

Далі наведемо деякі обов'язки працівників Центру, які вони

мають виконувати згідно зі штатним розписом центру:

Отже, до обов'язків корекційного психопедагога входять: прове�

дення психолого�педагогічної діагностики психічного розвитку аутич�

ної дитини; фіксація динаміки корекційного розвитку аутичних дітей;

розроблення та реалізація індивідуально для кожної дитини психо�ко�

рекційної програми навчання, виховання та подолання аутистичних

порушень; складання планів індивідуальних і фронтальних занять,

розроблення діагностичного, стимулюючого, дидактичного та корек�

ційного матеріалу для проведення діагностики і занять; орієнтовна

програма прогнозу розвитку особистості дитини з урахуванням

особливостей дизонтогенезу; реалізація соціально�інтегративного

комплексу спілкування дитини з оточуючим середовищем; реалізація

наступності в роботі всіх психолого�педагогічних працівників Центру;

проведення занять із дітьми; консультативна допомога батькам, спіль�

на робота з ними, уточнення діагностичних показників відповідно

до отриманих результатів корекції; розроблення змісту методичної

роботи вихователя реабілітаційного Центру; інформаційна робота

з громадськістю, спрямована на соціалізацію дитини у суспільстві.
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До обов'язків соціального педагога входять: фіксація інформації

про проблеми аутичних дітей у родині та в установах (масовій школі,

гуртках, дитячих майданчиках, лікарнях тощо); додержання наступ�

ность в роботі між родиною та адміністрацією Центру, координаційна

робота, спрямована на узгодженість засад, позицій, напрямів і тенде�

нцій реабілітації кожної конкретної дитини; взаємодія з установами

системи охорони здоров'я, соціального захисту, загальноосвітніми

школами та іншими дитячими установами; реалізація інформації про

юридичні права дітей�інвалідів; систематичні зв'язки з громадськіс�

тю, проведення заходів щодо вдосконалення корекційно�педагогіч�

ної роботи з аутичними дітьми, пошук спеціалістів для поліпшення

психічного стану дитини або родини; підвищення професійного рів�

ня в процесі підготовки науково�методичних семінарів, тренінгів

тощо; проведення корекційних занять, спрямованих на подолання

у аутичних дітей страхів перед соціумом; створення умов для со�

ціальної самореалізації дитини, емоційно�позитивного ставлення

до навколишнього середовища; участь у всіх науково�практичних

семінарах та конференціях, що стосуються проблем розвитку аутич�

них дітей; психологічна підтримка сімей, що виховують дитину�

інваліда, забезпечення їх потрібними інформаційними матеріалами;

створення системи волонтерської допомоги, включення в неї як гро�

мадських активістів, так і студентів педагогічних закладів.

Посадові обов'язки вихователя Центру.
Вихователь є обов'язковим учасником корекційно�освітнього

процесу, працює під керівництвом і контролем педагога або педа�

гога�психолога у складі однієї або кількох корекційних команд.

До обов'язків вихователя входять: супровід вихованця і забезпе�

чення його безпеки впродовж його перебування в Центрі і під час

позакласних заходів; формування стереотипу адекватної поведінки

вихованців як у Центрі, так і поза ним, включаючи домашні умови;

допомога корекційним педагогам і психологам у проведенні корек�

ційних занять; самостійне проведення корекційних занять із роз�

витку соціально�побутових навичок, організації вільного часу, роз�

витку комунікації та навичок соціальної поведінки на основі інди�

відуальних корекційних програм; участь у розробленні індивідуаль�

них корекційних програм; участь у розробленні  та застосуванні

методів корекційного виховання і навчання аутичних дітей і дітей

з аутистичними рисами особистості; самостійно або за дорученням

педагога (педагога�психолога, логопеда) розроблення та виготов�

лення дидактичних матеріалів; правильне і своєчасне ведення
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документації відповідно до вимог Центру; участь у проведенні кон�

сультативних і амбулаторних прийомів; проведення індивідуальної

роботи з батьками під керівництвом педагога (педагога�психолога,

логопеда); підвищення свого професійного рівня за допомогою

участі у науково�методичному семінарі, стажування на робочому

місці та в інших установах, вивчення спеціальної літератури.

Психолого�педагогічні працівники повинні представляти за�

ступникові директора з корекційної роботі: індивідуальні програми

з корекційної роботи (загальну програму на корекційну команду

і серію корекційних програм з формування та розвитку окремих

навичок і вмінь) не пізніше двох тижнів після початку півріччя;

динамічні характеристики — не пізніше двох тижнів по закінченні

півріччя; регулярно вести щоденники роботи і пред'являти їх адмі�

ністрації на першу вимогу; надавати звіти про роботу за рік не пі�

зніше трьох тижнів після початку літніх канікул.

Керування та забезпечення корекційно�діагностичного процесу

в Центрі здійснюються фахівцями в галузі корекційної педагогіки

(педагогами�дефектологами), психологами, лікарями (насамперед

психіатрами), а також вихователями та соціальними працівниками,

які пройшли відповідну підготовку (навчання на робочому місці

або на курсах) з корекції аутистичного спектра порушень.

Отже, підсумовуючи усе викладене і враховуючи отриманий до�

свід з корекційно�педагогічної роботи з аутичними дітьми, конста�

туємо, що впровадження комплексного підходу до організації

діяльності спеціальних освітньо�реабілітаційних установ для дітей

із аутичним спектром порушень безумовно сприятиме успішному

подоланню комунікативного бар'єра й інтегруванню аутичних дітей

у соціальне середовище. 
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ПРАКТИКА  АДАПТАЦІЇ  ДИТИНИ З АУТИСТИЧНИМИ
ПОРУШЕННЯМИ У СПЕЦІАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ

ЗАКЛАДІ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ

В статье рассматривается вопрос создания образовательных
и социально�реабилитационных условий для обучения детей, которые
страдают аутизмом. Представлено опыт работы школы с аутичны�
ми детьми, организационные формы, методы корекционно�педагоги�
ческие технологии и приемы их обучения и воспитания.

The article covers the problem of creation of educational, social and
rehabilitation conditions for autistic thinking children. The article presents
the operational experience of the school where autistic children study, its
organization form, methods of  compensational and educational techniques
as well as practices of their education and upbringing.

Розв'язання проблеми модернізації сучасної освіти відповідно

до Державної національної програми «Освіта. Україна ХХ1 століт�

тя» вимагає удосконалювання змісту особистісно орієнтованої

освіти та створення новітніх технологій навчання, спрямованих на

подолання проблем у тих дітей, які не охоплені спеціальною до�

шкільною та шкільною освітою. Безперечним досягненням сучас�

ної дефектологічної науки і практики  (В. І. Бондар, І. Г. Єременко,

В. М. Синьов, В. В. Тарасун, та ін.) є створення системи загально�

освітніх спеціальних шкіл для дітей з розумовими вадами; важкими

розладами мовлення; шкіл�інтернатів для дітей із порушенням

опорно�рухового апарату, де згідно з клінічному та психолого�педа�
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гогічним діагнозом [4] навчаються, виховуються, розвиваються

діти, отримуючи відповідну  їх можливостям освіту і професійно�

трудові вміння.

Поміж тим в Україні тільки починає досліджуватися проблеми

освіти, корекційного навчання, виховання та розвитку осіб з аутич�

ним спектром порушень (С. Ю. Конопляста, І. І. Посохова,

М. В. Рождєствєнська, В. В. Тарасун, Д. І. Шульженко), одним

із експериментальних майданчиків якого є «Школа�сходинки» для

дітей з аутичними та подібними до них порушеннями [2; 6].

Тому знаходження шляхів ефективної організації процесу

корекційного навчання і виховання в умовах «Школи�сходинки»

стало об'єктом нашого дослідження.

Аномальність  розвитку аутичної дитини помічається батьками

та лікарями ще до досягнення дитиною трирічного віку. Аутичні

розлади охоплюють усі сфери діяльності дитини. За Л.Каннером,

це порушення соціальної взаємодії, соціального спілкування, уяви

та соціальної інтеграції.

Подібні стани мають такі характеристики:

— Порушення соціальної  взаємодії. Виокремлюють три типи

подібних порушень: відчуженість, пасивність, активність (але

дивна активність).

— Порушення соціального спілкування. Йдеться про складнощі у

вербальних і невербальних способах спілкування, а також в їх

розумінні;

ехолалії або вислови, що не відповідають ситуації, та постійне

промовляння з ігноруванням відповідей інших людей.

— Порушення уяви та соціальної інтеграції. Це порушення кому�

нікативної сфери, обмежені та повторювальні інтереси, стереотип�

на  поведінка.

Незалежно від того, який саме діагноз буде поставлений дитині,

аутичні розлади базуються на різній варіації можливостей дітей, але

асоційованими симптомами виступають неуважність, моторна гі�

перактивність, імпульсивність і агресія, проблеми з управлінням

емоціями, зміни на ЕЕГ і судоми, пізнавальні проблеми — затрим�

ка розумового розвитку, сенсорні проблеми.

Звичайно, що така симптоматика суттєво погіршує можливість

адаптації дитини в навчальному закладі — незалежно від його типу.

Актуальність проблеми аутизму постає на часі особливо гостро

в Україні у сфері освіти. Загальна неготовність системи освіти

прийняти на себе зобов'язання навчати дітей з аутизмом ускладню�
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ється такими чинниками: складністю порушення психічного роз�

витку, основними ознаками якого є  порушення соціальної взаємо�

дії, соціального  спілкування, уяви та соціальної практики (так зва�

на тріада аутизму); стереотипною поведінкою, що зазвичай тісно

пов'язана з тривожністю та гіперчутливістю аутичної дитини; не�

рівномірністю інтелектуального розвитку; відсутністю змісту спе�

ціальної освіти програмного та методичного забезпечення, затверд�

женого Міністерством освіти, та науки України, що враховують

особливості осіб, що страждають на аутизм; недосконалістю зако�

нодавчої бази, що надає можливість визнавати  аутичних дітей та�

кими, що не підлягають навчанню в спеціальній школі; відсутністю

навчальних закладів, що створили групи�класи для дітей з аутич�

ним спектром порушень.

Якщо піддати глибшому аналізу причини, загострюють цю про�

блему, на передній план висходить так звана тріада порушень

за Л. Вінг і стереотипність поведінки. Відомо, що коли вперше

аутична дитина приходить до державних освітніх дошкільних, шкіль�

них соціально� реабілітаційних закладів, зміна звичних життєвих

стереотипій, порушення, пов'язані з соціальною взаємодією, спілку�

ванням, уявою та негативним досвідом життя, унеможливлюють її

адекватну та психологічно комфортну адаптацію в нових  навчально�

виховних умовах. 

Кожна людина з тривогою сприймає такі глобальні зміни в жит�

ті, як нова сфера діяльності або навіть зміна місця перебування. Для

аутичної особистості така зміна не тільки посилює загальну тривож�

ність, а й стає тривалим и вельми значущим стресом. Адже йде річ

про значну кількість сторонніх незнайомих людей, нове, ще не опа�

новане приміщення, необхідність слідувати зовсім непритаманним

раніше правилам поведінки, неспроможність вплинути на плану�

вання власної діяльності. Перелічені труднощі важко сприймають

звичайні діти, що вперше відвідують дошкільний заклад або школу,

а для аутичної дитини вони є тільки «верхівкою айсбергу», що при�

ховує страхи, напруження від гіперчутливісті до сенсорних под�

разників, тобто звуків, запахів, світла; відсутність зручних меблів,

деяких об'єктів, до яких призвичаїлась дитина, тощо.

Уявіть себе, скажімо, за робочим столом на пероні метро. На�

скільки комфортно Ви тут почуватиметесь? Чи зможете Ви скласти

хоч малесенький письмовий документ чи звіт? Погодьтесь, що для

аутичної дитини опинитись у групі або класі, де поряд з нею пере�

буватиме ще понад 10�15 дітей ( а у звичайних дошкільних закладах
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та загальноосвітніх школах як буде близько 30), рівноцінно перебу�

ванню в метро у годину пік. Здорова дитина згодом призвичаїться

до нових умов і вимог, а аутична буде накопичуватиме стрес

і ще більше невротизуватися. Це проявиться у підвищенні гіпер�

активності, аутостимуляціях, істеричності, ехолаліях, поновленні

або посиленні стереотипних рухів  або маніпуляцій.

Наразі у діючих державних  освітніх закладах, незалежно від їх

типу (загальноосвітні, масові, спеціальні для дітей з вадами розу�

мового розвитку або логопедичні установи), створити сприятливі

для дитини означеного психологічного профілю педагогічні умови

надзвичайно складно. Відсутність спеціальних психолого�педаго�

гічних умов навчання, виховання та корекції є причиною того, що

переважна більшість аутичних дітей отримує освітні послуги інди�

відуально  в домашніх умовах. При цьому у віці 6�7 років, коли

в більшості дітей з аутичним спектром порушень починає проявля�

тись я потреба у спілкуванні, що є основною та першою ланкою

формування комунікативної діяльності,  вони водночас опиняють�

ся «зачиненими» в межах власної квартири або будинку. Поряд

з дитиною відірваною від сприятливих її розвитку належних со�

ціальних умов, зазвичай опиняються і родина, особливо батьки. Усі

ці складові призводять до вторинної аутизації вже цілої родини,

де виховується аутична дитина.

Тим часом,  розглядаючи якість освітніх послуг, що їх отримує

дитина на дому, можна дійти висновку, що вони вкрай не професійні

і, до того ж, фрагментарні, що визначається об'єктивними та су�

б'єктивними причинами, а саме: дитина, яка живе усталеними

стереотипами, не допускає на свій територіальний простір інших

людей; власну квартиру вона сприймає не тільки як особисту тери�

торію, а й як тісно пов'язаний з нею режим дня, а також діяльність

та спілкування з близькими. Втручання когось у територіальну влас�

ність дитини сприймається нею негативно. Вона починає уникати

вчителя, ховатися від тих, кого вона не потребує, вигадувати причи�

ни для припинення ситуативного ділового спілкування (гра, занят�

тя, музика). Із трьох годин, що вчитель присвячує аутичній дитині

двічі на тиждень, плідним є значно меншій  проміжок часу. Крім

того, вчителі переважно не мають спеціальних знань, що могли би

допомогти їм ефективно й результативно взаємодіяти з дитиною:

трапляються випадки, коли після кількох років навчання за таких

умов, її дитину визнавали ненавченою. Прикрим є й те, що так ідуть

справи в межах проголошення підписання Україною Конвенції
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прав дитини і стремління наших можновладців вдосконалити зако�

нодавство відповідності до прийнятих європейських цінностей.

Ще гірші справи в царині дошкільного навчання. Дітей із пору�

шеннями аутистичного спектра намагаються направити в дошкіль�

ні заклади для дітей з розумовою відсталістю, затримкою розвитку,

іншими нозологіями, у кращому разі — в дошкільні заклади для

дітей з важкими розладами мовлення. Але поведінкові особливості

особистості аутичної дитини вельми часто стають на заваді успіш�

ної адаптації в невеличкий колектив такого закладу.

Тож яку альтернативу можна запропонувати? 

У більшості країн навчальні та реабілітаційні заклади для осіб

спектра аутичних порушень є або приватними, або з частковим

державним фінансуванням, тобто утримуються за кошт спонсорсь�

ких та благодійних внесків. Чому так відбувається? Відповідь дуже

проста — для успішної роботи з аутичними  дітьми співвідношення

«учитель — учень» має наближатися до 1:2,3. Жодна країна світу не

може дозволити собі такої розкоші. Отже, створення таких центрів

реабілітації і спеціальних шкіл для дітей із аутичним спектром

розвитку для держави економічно невигідно. Якщо ж аутична дити�

на має первинну підготовку та не має значних порушень на інтелек�

туальному рівні, ми можемо говорити про інклюзивне навчання

серед дітей, що нормально розвиваються. Так, при інклюзивному

навчанні потрібно залучети лише фахівця супроводжувача�адапто�

ра, якого в інших країнах оплачує держава, а у нас про таке лише

можна мріяти. Хоча це було б гарним початком професійної діяль�

ності для випускників педвузів і молодих психологів. 

Здавалося б вимальовується досить оптимістична картинка:

залишилося домовитися про умови оплати корекційного педагога�

адаптера і врешті бути спокійним за майбутніх аутистів. Але, клю�

чова фраза «дитина має первинну підготовку» знов повертає нас до

причин, що стають на перешкоді навчання та корекції аутистів. 

Постає питання: чи можлива первинна підготовка до школи

аутичної дитини в дошкільному закладі, будь він навіть корек�

ційним?  «Малоймовірно», — така відповідь на нього. Насамперед

тому, що переважна більшість вихователів  не знайома з особливос�

тями розвитку аутичної дитини та методами роботи з ними, хоча

аутична дитина спроможна вчитися. В умовах благодійних, приват�

них установ, де є можливість залучити команду спеціалістів до ін�

дивідуальної роботи та роботи у невеликих групах, це вже перевіре�

но на практиці й одержано суттєві результати.
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Розглянемо на прикладі БО «Школа�сходинки», яким чином

може бути структурована робота з аутичними дітьми.

Наша школа створювалась для дітей з аутичним типом розвитку

та подібними станами (порушеннями емоційно�вольової сфери);

такі діти не мали можливості отримувати освітні послуги в системі

державної освіти. Йдеться про спеціально організоване шкільне

навчання. Але час вносить свої корективи. З першого дня роботи до

нас стали звертатися батьки 3�5�річних дітей, і стало очевидним,

що набагато кориснішим буде соціально�психологічна та корекцій�

но�педагогічна реабілітація дитини і проведення етапу ранньої

інтервенції. 

Батьківська зацікавленість пояснюється тим, що вони:

— мають велику надію вплинути на ситуацію; 

— не знаходять підтримки в дошкільних установах; дуже часто

дітей просто виключають з дошкільного закладу за неадекватну

поведінку;

— такі діти не мають можливості отримати соціально�реабілі�

тацій та корекційні послуги мультидисциплінарної команди, навіть

перебуваючи у спеціальному дошкільному закладі для дітей із розу�

мовими або мовленнєвими вадами; 

— поступово батьки таких дітей втрачають надію, що це «ми�

неться» якось саме по собі без допомоги фахівців.

Аутична дитина приходить на заняття вперше, і якщо до цього

вона не мала можливості відвідувати заняття  в дошкільному закла�

ді, то перше, що впадає в око, це її напруженість. Це виявляється

в тому, що дитина переступає з ноги на ногу, ховається за батьків

або, навпаки, виявляє занадто велику активність: починає носити�

ся по кабінетах, не зупиняючись на хвилину, голосно протестує

проти намагання її зупинити; відчуваючи дискомфорт, провокує

і без того підвищену тривожність; потрібно дати їй змогу вивчити

простір школи, всі приміщення, ознайомитися з предметами та іг�

рашками, що привернули її увагу. 

Якщо ми бачимо, що дитина заспокоїлась і відчула себе в безпе�

ці, можна сказати, що перший маленький крок ми вже зробили.

Якщо приміщення обладнано таким чином, що дитина не має асо�

ціацій зі стресовими для неї ситуаціями, цей процес  відбувається

вельми швидко і спокійно. Допомогти тут може спеціально створе�

ний педагогічний дизайн; кольорова гама оформлення приміщень,

комфортне освітлення, а головне, велика кількість іграшок і зручне

обладнання. Мама або інший близький родич при цьому знахо�
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диться неподалік дитини з тим, щоб за першої ж потреби бути

поруч із нею. На цьому етапі дуже важливо витримати правильні

часові рамки — не слід поспішати із втручанням педагога�психо�

лога, але й час, відведений на вивчення приміщення, не повинен

бути довший за годину�півтори. 

Другим кроком є залучення дитини до співпраці з психологом

і педагогом. Для цього вкрай ненав'язливо дорослий починає

мусить почати в її власну гру. Скажімо, дитина зацікавилася малень�

кими машинками — покажіть, які ще є, почав маніпулювати куби�

ками — покажіть, що їх можна завантажити в кузов іграшкової ван�

тажівки. Більшість дітей починають розбирати вкладки Монтессорі.

Це зручніше робити за столом. Спокійно запропонуйте це дитині —

і ви вже поряд з дитиною за партою, можливий варіант — на килим�

ку. Ми можемо допомагати вкладати елементи, показати, що їх

можна прикласти до паперу й обвести олівцем. Так поступово, пере�

ходячи від спостереження до допомоги, ми починаємо співпрацю�

вати з дитиною. На цьому етапі надзвичайно важливо не злякати ди�

тину своїм натиском: ви повинні переконатись, що вона на емпа�

тійному рівні сприйняла  вас і не бачить з вашого боку загрози.

Ліпше зачекати і не переходити до складніших форм роботи, якщо

дитина активно проти цього. Спеціалісти нашої школи не є прибіч�

никами пасивного очікування, допоки дитина сама виявить бажан�

ня досконаліше проводити свою діяльність. Змінюйте форми робо�

ти, залучайте на допомогу батьків з тим, щоб правильно була дібра�

на  ефективна мотивація взаємодії з дитиною.  

Водночас, слід пам'ятати, про мотивацію до співпраці, адже

аутичної дитини не буває задоволення від спілкування, а відтак

можна запропонувати щось матеріальне (цукерки, улюблений на�

пій, обіцянка дати цікаву гру, яка поки що схована, ввімкнути ком�

п'ютер). Небажано, щоб мотивація була відстрочена в часі. У ма�

леньких дітей це зовсім не спрацьовує, а у старших можуть виник�

нути складнощі після занять, коли дитина залишається сам�на�сам.

Третім кроком є розширення об'єктів співпраці. Тобто дитина

залучається до роботи з психологом, педагогом, музичним терапев�

том,  логопедом. Якщо нема заперечень, можна вже на цьому етапі

спробувати  підключити до занять з однією дитиною ще 2�3 дити�

ни, подібні до особистісних характеристик першої. Можливо,

що це будуть діти одного віку, а можливо, й більш старші або мо�

лодші. Головне, перші дні не залучати до груп дітей, які голосно

протестують, напружені та схильні до страхів і фобій. 
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Четвертим кроком є створення сталих правильних стереотипів

поведінки. На це слід звернути особливу увагу тому, що в разі ство�

рення стереотипів дій, які заважатимуть працювати надалі, відійти

від них може бути дуже складно. Наприклад, дитина відвідує школу

з 1 вересня, до цього чотири роки навчалась у спеціальному класі

для дітей спектра аутичних порушень. До школи їхати дуже далеко

(дорога займає майже дві години). Хлопчик звик, що спочатку він

п'є чай  і снідає, а потім працює. Поступово, дитина стала затягува�

ти процес сніданку. При спробах виправити ситуацію, ми отримали

активний спротив. 

Особливо слід звернути увагу на створення правильних стерео�

типів навчальної діяльності. Намагатися з перших днів працювати

в умовах, якомога наближених до шкільних: писати і малювати

за партою, правильно оформлювати робочий зошит, дотримувати�

ся більш суворих правил в іграх із предметами, які використовують�

ся при рахуванні, тощо.

Закріплення сформованих стереотипів може бути дуже трива�

лим, особливо, якщо дитина нечасто відвідує заняття. Саме тоді,

коли дитина вже звикла до приміщення, прийняла умови співпра�

ці, бажано розпочати уникати присутності батьків на заняттях

та загалом у приміщенні школи. Якщо дитина цього не дозволяє,

слід перевести батьків в приміщення, де б дитина могла їх знайти,

але не заважати навчальному процесу в школі.

П'ятим кроком є ускладнення завдань, які ми пропонуємо дити�

ні. Для полегшення роботи ми пропонуємо чітко структурувати

заняття. Аутичній дитині значно легше, коли ще на початку заняття

ви попередите її, що треба буде зробити протягом заняття: бажано,

щоб видів діяльності було декілька, але дитина повинна знати, що її

чекає і коли вона може піти. Види діяльності краще чергувати.

Так комплексне заняття може складатися з повторення назв геоме�

тричних фігур, порівняння фігур за розміром (на дошці), кольором,

рахування геометричних фігур і співвідношення кількості та числа,

обведення їх по трафаретах, обведення різної кількості різних форм

(1� круг, 2 — трикутники, 3 — квадратики), штрихування фігур

за різними напрямками, обведення геометричних фігур різних

форм і розмірів (за матеріалами «Підготовка руки до письма»,

«Розвиваючи розмальовки», «Вчимося писати без проблем» і т. ін.),

аплікація з елементами конструювання за інструкцією  (з квадрата,

кругів і прямокутників скласти та приклеїти машинку, назвати фі�

гури і кольори).
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Наступним — шостим — кроком є об'єднання на одному занятті

кількох учнів. Це може відбутися цілком випадково, тобто якщо під

час заняття з одним учнем до вас у клас зайшов інший учень, можна

спробувати їх сумістити. Головне, щоб діти не були категорично

проти один одного. Це вельми цікаво, одначе за темпераментом

діти можуть бути зовсім різними. Наприклад, якщо за однією пар�

тою опиняються закомплексована, затиснута дитина і до неї при�

єднується досить гіперактивна дитина, то перший починає швидше

працювати, а гіперактивна неуважна дитина починає звертати ува�

гу на поведінку товариша та спільне завдання і приєднується до

роботи. Утім, тут не може, та й не буває універсальних варіантів.

Завжди потрібно звертати увагу на соматичний стан дітей, їхній

загальний настрій сьогодні, бажання спільно працювати, інакше

урок може бути зірваний для двох.

Сьомий крок — ми намагаємось поєднати у статичні групи дві�

три дитини. Тобто група�клас починає спільне заняття за статич�

ним розкладом. Ці діти повинні витримати не тільки розклад за�

нять, що буде для них спільний, а й завдання будуть однаковими

та й обсяг їх буде збігатися. Такі групи дібрати складно, тому мо�

жуть бути відхилення, але бажано, щоб вони були незначними. 

Таким чином, ми створюємо для аутичних дітей своєрідний тре�

нажер школи. Якщо в такому сталому колективом навіть один�два

з трьох дітей зможуть опанувати програму початкового класу, його

подальша адаптація до шкільних умов буде значно імовірніша. Мо�

жливо, що дитина, яка вже володіє вміннями, знаннями та навич�

ками першокласника, знов почне все це вивчати в першому класі

звичайної або спеціальної  школи.  

Таким чином, скероване формування навчального досвіду

аутичних дітей в умовах спеціального психо�корекційно�педагогіч�

ного впливу, розвиток в них ігрових, комунікативних, когнітивних,

мовленнєвих умінь і навичок можуть просунути навчальну діяль�

ність до того рівня, який забезпечить подальшу психолого�педаго�

гічну адаптацію в школі.
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РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ТУРИЗМ ЯК НОВІТНЯ
ТЕХНОЛОГІЯ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ

З ДІТЬМИ З АУТИЗМОМ 

Статья посвящена проблеме психолого�педагогической коррекции
аутизма. Дано определение реабилитационного туризма как специаль�
ной коррекционной технологии, раскрыта ее сущность и детально опи�
сана одна из главных организационных форм реабилитационного туриз�
ма — интеграционный летний лагерь. Такой лагерь уже дважды органи�
зовывался и проводился Общественной ассоциацией поддержки лиц
с аутизмом «Солнечный круг», которой руководит автор статьи.

This article is devoted to the problem of psychological and pedagogical
correction of autism. It content the definition of rehabilitation tourism as the
special correction technology and discribe one of the main organize form —
integrational summer camp, which twice was condact by SUNNY CIRCLE
Public Association of Autistic People Support

Потреба у створенні й упровадженні новітніх спеціальних тех�

нологій корекційної роботи з дітьми, хворими на артизм, є цілком
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очевидною, оскільки офіційна медицина наразі не вміє лікувати

аутизм і навіть остаточно не встановила його причину, а офіційна

педагогіка визнає очевидність того факту, що для дітей з аутизмом

(та загалом із порушенням спілкування поза залежність від його

етіології) традиційні форми і методи педагогічного впливу або вза�

галі є непридатними, або потребують модифікації. Водночас, за ос�

танні роки практично доведено, що за умови адекватних корекцій�

но�педагогічних зусиль такі діти дають істотну позитивну динаміку

і ненадання дітям з аутизмом та їхнім родинам відповідної профе�

сійної допомоги є порушенням права дітей на освіту.

Під спеціальною корекційно�освітньою технологією розвитку

та навчання дітей з аутизмом ми розуміємо послідовну взаємопо�

в'язану систему дій педагога, спрямованих на розв'язання педаго�

гічних завдань, планомірне і послідовне втілення заздалегідь спро�

ектованого педагогічного процесу, який орієнтований на досягнен�

ня дитиною з аутизмом максимально можливого для неї рівня жит�

тєвої компетенції [1, с. 330].

У сучасних клінічних класифікаціях дитячий аутизм включено до

групи первазивних, тобто наскрізних, розладів, які виявляються

в порушенні розвитку практично всіх аспектів психіки: пізнавальної

й емоційної сфер, сенсорики і моторики, уваги, пам'яті, мовлення,

мислення. Від найранніших місяців і років життя діти з аутичними

розладами відрізняються від дітей з нормальним розвитком різким

ослабленням (цілковитою відсутністю) яких�небудь контактів з їх

оточенням, відсутністю адекватних емоційних реакцій, цілеспрямо�

ваної діяльності, необхідного спектра рухових навичок.

Найголовнішою ідентифікаційною ознакою, що характерна для

аутичних дітей, є глобальне порушення комунікації, яке виявляєть�

ся у відсутності намагань висловити свої бажання вокалізацією, по�

глядом, мімікою чи жестами. 

Таким чином, в разі аутизму ми стикаємось практично з немож�

ливістю соціалізації через глибинні порушення контактів із довкіл�

лям. При цьому загальновідомим є той факт, що за відсутності спе�

ціальних корекційних заходів прірва, що розділяє аутичну дитину

та інших людей, з часом дедалі ширшає. 

З огляду на це постає одне із найважливіших завдань — це роз�

виток здатності дітей з аутизмом до самостійної поведінки та вмін�

ня правильно реагувати на умови існування, що постійно зміню�

ються. Один із шляхів вирішення цього завдання — впровадження

«терапії середовищем», тобто створення навколо дитини соціаль�
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но�активної атмосфери спілкування, що орієнтована на неї і дає їй

можливість будувати оптимальні відносини з зовнішнім світом. Ба�

зовим принципом такого підходу до розвитку дитини є положення

Л. С. Виготського: формування вищих психічних функцій переваж�

но залежить від соціального оточення. При цьому середовище ви�

ступає не тільки умовою, але й джерелом розвитку. 

Дослідниця Т. Ратинська [2, с. 5] вказує, що реабілітацією дітей

із порушенням розвитку, як правило, займаються в корекційних

центрах, тобто — в середовищі, яке саме по собі не є подібним або

навіть наближеним до нормального соціуму, хоча, безумовно, в та�

кому специфічному середовищі можливо вирішувати лікувально�

педагогічні завдання. Поза тим є завдання, для розв'язання яких

необхідно «занурити» особливу дитину в середовище, близьке

до звичайного соціуму. Це, зокрема, завдання соціальної адаптації,

які за інших умов неможливо навіть поставити.

Фахівці Громадської асоціації підтримки осіб з аутизмом «Со�

нячне коло» докладно вивчили І практично ознайомилися з робо�

тою інтеграційних літніх таборів, що проводиться такими російсь�

кими організаціями, як «Наш солнечный мир», Центр лечебной

педагогики (Москва); «Отцы и Дети» (Санкт�Петербург) [3]. Це

дало можливість започаткувати, розробити та практично втілити

спеціальну технологію корекційної роботи з дітьми з аутизмом —

реабілітаційний туризм.

Реабілітаційний туризм — це інтенсивний терапевтичний процес,
який являє собою сукупність заходів у вигляді спеціально організованих
поїздок і екскурсій, в яких діти беруть участь разом із батьками та
педагогами і під час яких, завдяки спеціальним корекційно�педагогіч�
ним прийомам, створюються оптимальні умови для підвищення
життєвої компетенції дітей з особливостями розвитку. 

Наразі нами практично запроваджені дві організаційні форми

реабілітаційного туризму, а саме:

— реабілітаційний похід (травень 2007 р., Крим, планується —

січень 2008 р., Карпати);

— інтеграційний літній табір (серпень 2006 р., серпень 2007 р.,

Полтавська обл.)

Спеціальна технологія корекційної роботи з дітьми з аутизмом

— реабілітаційний туризм — містить такі структурні елементи:

1. Терапія середовищем.

2. Корекційно�педагогічна робота з дітьми.

3. Психолого�методична підтримка батьків, а саме:
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— розвиток навичок ефективної взаємодії батьків з дітьми;

— методичне й інформаційне забезпечення батьків;

— психотерапевтична робота з батьками.

Спинимось докладніше на визначенні змісту роботи інтеграцій�

ного літнього табору [4]. Головною метою корекційно�розвиваль�

ної програми в умовах табору є інтенсивна соціально�психологічна

корекція розвитку дітей з аутизмом. Ця мета реалізується в низці

конкретних завдань, що викладені нижче.

Завдання інтеграційного табору:
— проводити інтенсивну корекційно�розвивальну робота з діть�

ми, що мають аутичний тип розвитку;

— створювати умови для інтеграції таких дітей у середовище

дітей з нормальним типом розвитку — для отримання аутичними

дітьми досвіду перебування в дитячому оздоровчому таборі;

— здійснювати психокорекційну роботу з батьками, сприяти

їхньому особистісному зростанню та поліпшенню міжособистісних

стосунків, активізувати творчі прояви батьків;

— сприяти підвищенню педагогічного потенціалу родини, отри�

манню ними навичок ефективної взаємодії з дитиною;

— створювати умови для отримання батьками позитивного жит�

тєвого досвіду та навичок перебування з дитиною в колективі інших

дітей та дорослих, зокрема дітей із нормальним типом розвитку;

— підвищувати кваліфікацію фахівців, згуртовувати педагогіч�

ний колектив.

Отже, інтеграційний табір є дієвою мікромоделлю суспільства,

що живе в реальних умовах. Завдяки цьому створюються оптималь�

ні умови для проведення ефективної соціально�психологічної сис�

теми заходів, спрямованих на опанування кожною дитиною знань

і навичок, потрібних для її незалежного проживання в соціальному

середовищі: усвідомлення своїх можливостей і обмежень, соціаль�

них ролей, вміння здійснювати самообслуговування.

Розподіл учасників корекційно�розвивальної програми за пев�

ними групами та загонами організаторам інтеграційного табору

бажано здійснювати не менш ніж за 1�2 місяці до виїзду з метою

моделювання найоптимальніших умов розвитку для всіх учасників

процесу. Цей розподіл здійснюється з урахуванням вікових харак�

теристик дітей, їхніх емоційно�фізичних можливостей і психоло�

гічних особливостей поведінки. Загони слід укомплектовувати

в такий спосіб, щоб в кожному з них були і діти з нормальним ти�

пом розвитку, і діти з аутизмом, і педагоги, і батьки. Однак групи
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для занять доцільно розподіляти за принципом подібності всіх, хто

входить до певної групи. Так, до першої групи можуть входити най�

старші і найрозвиненіші діти, до другої — досить розвинені діти,

молодші за віком, і до третьої, діти, які мають найскладнішу форму

аутичних розладів. При цьому здорові діти розподіляються в першу

та другу групи відповідно до свого віку. 

Велике корекційне значення в умовах табору має та обставина,

що кожна дитина впродовж усього дня включена у продуктивну

взаємодію з дорослими та іншими дітьми. Слід зауважити, що в ро�

боті з аутичними дітьми не обов'язково розробляти й упроваджува�

ти окремі заняття з розвитку мовлення, зокрема (і комунікації зага�

лом) моторики та інших проблемних сфер психічного розвитку,

притаманних цим дітям. Кожне заняття розробляється в такий спо�

сіб, аби воно «працювало» на розвиток й узгоджене функціонуван�

ня всіх психічних сфер. До того ж на різних заняттях часто від�

працьовуються схожі ігрові та соціальні ситуації, тобто тренуються

одні й ті самі навички, але в різному контексті, що дуже важливо

для дитини з аутизмом (наприклад, навички гри з м'ячем або очі�

кування своєї черги).

Є ще один важливий фактор налагодження успішного корекцій�

но�розвивального процесу — це розширення спектра обов'язків

учасників табору. Організатори інтеграційного табору сприяють

розширенню функціональних обов'язків інших учасників за допо�

могою таких прийомів [4]:

1. Із самого початку всім разом важливо ознайомитися з тери�

торією, де розмістилися учасники інтеграційної групи, закріпити

за певними загонами конкретні території для прибирання, визначи�

ти місця для кожного виду терапевтичних занять. Батьків варто

залучати до облаштування табору, створення потрібного для занять

обладнання. Активізація дієвої позиції батьків з самого початку пе�

ребування в таборі сприяє формуванню відповідального ставлення

до табірного життя, розуміння важливості особистого впливу на ус�

піх загальної справи. Корисним є залучення батьків до розкладання

та упорядкування дидактичного матеріалу, наповнення ним ділянок

навчального простору. Займаючись цією підготовчою роботою бать�

ки одразу ж стають справжніми помічниками педагогів, обізнаними

щодо наявних засобів навчання та корекційної роботи, місця їх зна�

ходження. Якщо організатори інтеграційного табору привозять

із собою намети, їх також з дозволу директора табору, можна поста�

вити на території. Великий світлий намет може слугувати окремою
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затишною кімнатою для певних занять, частиною декорацій під час

вистав. На стінах його і з зовнішнього, і з внутрішнього боків можна

розміщувати інформаційні матеріали або дитячі роботи. Розміщен�

ня на території табору такого намету є вельми веселим і цікавим

заняттям для педагогів, батьків і старших дітей, що сприяє встанов�

ленню довірливих дружніх стосунків між ними.

2. Батьків також доцільно залучати як асистентів «перехресним»

способом, коли допомагають не власній дитині (або брату, сестрі),

а іншій. Доречність застосування саме такого прийому зумовлена

таким відомим фактом, що в системі «батьки�дитина» складається

стійка модель взаємодії. При цьому, якщо така взаємодія не є гар�

монійною (за різних чинників, наприклад, батьки виявляють не�

продуктивний стиль виховання або при ускладненнях у розвитку

дитини), то сформовані стереотипи не дають змоги оптимальним

чином виконувати нові вправи навіть в інших умовах. Коли ж при

спілкуванні з іншими дорослими руйнується звична для дитини

послідовність «дії дитини — реакція дорослих — дії дитини…»,

виникає можливість вийти за межі стереотипної поведінки, розши�

рити власні прояви та навчитися нового.    

3. Активними учасниками корекційно�розвивального процесу

є діти з нормальним типом розвитку, а також старші діти з менш

вираженими аутичними порушеннями. Для них почуття відпові�

дальності, оосбистої необхідності є потужним розвивальним засо�

бом. Цей принцип може бути втілений зокрема, в моделі «шефства»

(дитина відповідає за те, щоб її «підшефний» вчасно прийшов на

заняття та добре поводився).

Для успішного здійснення корекційно�розвивальних завдань

нами було розроблено систему індивідуальних і групових занять

для дітей з аутизмом. Головними складниками цієї системи стали

ігрова ранкова гімнастика, ігрова терапія, сюжетно�рольова гра,

робота в майстерні, ізостудія, заняття з піском та водою, кінезоте�

рапія тощо.

Цілеспрямований корекційний вплив на розвиток дитини чи�

ниться через психокорекційний комплекс занять і спільних захо�

дів, зміст яких коротко передано в таблиці, що подано далі. 

Означені складники системи занять включаються до режиму

дня таким чином: ігрова ранкова гімнастика і коло здійснюються

до сніданку для усіх учасників табору; далі, до обіду, заняття чергу�

ються: кожна з трьох груп по черзі проводить ігрову терапію, сю�

жетно�рольову гру, відвідує студію, заняття з піском та водою, май�
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стерню, музичне заняття. Після денного відпочинку проводиться

кінезотерапія (скаутський похід) та ставиться казка. Після вечері

проводиться  іпотерапія. 

Орієнтовний розклад занять одного дня

№
з/п

Заняття
Трива2
лість

Зміст

1
Ігрова ранкова
гімнастика

15 хв

Ігрові вправи, спрямовані на фізичний,
емоційний розвиток дітей, підвищення
рівня оволодіння соціально�
комунікативними навичками

2 Коло 20 хв
Обговорення подій дня, плани, підсумки,
об'яви. Активне слухання переказу міфів,
казок, легенд

3 Ігрова терапія 30 хв
Групові фольклорні ігри (хороводи,
пестушки)

4
Сюжетно�
рольова гра

30 хв
Програвання сюжетів групою дітей
за допомогою педагогів (гра в лікарню,
маршрутку, крамницю тощо)

5
Образотворча
студія

30 хв
Малювання різними фарбами і техніками,
аплікації

6
Заняття з піс�
ком і водою

30 хв Ігри з піском та водою в природних умовах

7
Майстерня:
пластик, глина

30 хв
Ліплення з пластику та глини, виготов�
лення картин і ліплення з пластиліну

8
Музичне
заняття

30 хв
Прослуховування музики, співи, гра на
інструментах, пластичне самовираження

9
Кінезотерапія
(терапія рухом)

1 год 
Спільне переміщення за межами табору,
долання перешкод, фізичні вправи

10 Іпотерапія

15 хв
для

однієї
дити�

ни

Спеціальні ігри та вправи на коні 

11 Казка
Від 10

до
20 хв

Проведення інтерактивних казок



335

практика, досвід, перспективи Розділ II

Означені складники системи занять включаються до режиму дня

таким чином: ігрова ранкова гімнастика і коло здійснюються до сні�

данку для усіх учасників табору; далі, до обіду, заняття чергуються:

кожна з трьох груп по черзі проводить ігрову терапію, сюжетно�рольо�

ву гру, відвідує студію, заняття з піском та водою, майстерню, музичне

заняття. Після денного відпочинку проводиться кінезотерапія (скаут�

ський похід) та ставиться казка. Після вечері проводиться  іпотерапія. 

Як відомо, основним перевинним проявом аутизму є порушення

процесу спілкування. З огляду на це вивчення ступеня порушення

спілкування в дітей, які є суб'єктами корекційно�педагогічного про�

цесу в таборі; а також формування спілкування в дітей з аутизмом

через застосування спеціальної корекційної технології — реабіліта�

ційного туризму — є предметом нашого подальшого дослідження.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО

МИСТЕЦТВА

Статья посвящена проблеме организации уроков по рисованию в шко�
лах для детей со сложными нарушениями психофизического развития
(глухих и слабослышащих с умственной отсталостью) в 1�4�х класах.
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This article is devouted the process of organization lessons of art for chil�
dren with mental and phisical dissabilities.

Відповідно до вимог Державних стандартів спеціальної освіти

(початкова ланка) дітей із порушеннями слуху (глухих і зі зниже�

ним слухом) та Державного стандарту (початкова ланка) дітей із об�

меженими розумовими можливостями нами [1�2] було розроблено

програму з предмета «Образотворче мистецтво», яка реалізує змі�

стові лінії візуального мистецтва: основи образотворчого мистецтва

й образотворча діяльність.

Програма з курсу «Образотворче мистецтво» має на меті вихо�

вання художньої культури учнів та активізацію їхньої творчої діяль�

ності на основі досягнення освітньої та корекційно�розвивальної

цілей. Освітньою метою навчального курсу є ознайомлення школя�

рів з основами образотворчого мистецтва (колір, форма, простір,

навчальні засоби, художні та образотворчі засоби, загальні поло�

ження образотворчої грамоти) й опанування певними знаннями

та вміннями в художній діяльності.

Сучасний погляд на місце образотворчої діяльності в корекцій�

но�виховному процесі значно змінився. Її розглядають не лише як

діяльність, що має певну мету та засоби її досягнення. Вона є ком�

пенсаторним, терапевтичним і реабілітаційним засобом для дитини

з комплексними психофізичними порушеннями. Образотворча

діяльність виникає як засіб комунікативної потреби дітей і задо�

вольняє її. І тут важливо бути свідомим, яка саме організація по�

трібна для реалізації замисленої програми. Навчальний процес від�

бувається згідно з навчальним планом, що передбачає забезпечен�

ня учнів відповідного їх можливостям змісту.

Нова навчальна програма презентована у вигляді таблиці, в якій

основними є три графи: «Зміст навчального матеріалу», «Навчальні

досягнення учнів» і «Спрямованість корекційно�розвивальної

роботи та очікувані результати». У першій з них подано основні

теми та засоби образотворчого мистецтва, орієнтовна тематика

за видами живопису і мовленнєвий матеріал, що має засвоїти учень

на кінець навчального року.

Специфіку даного предмета відображено в його завданнях,

а саме:

— засвоєння елементарних основ образотворчого мистецтва

й оволодіння графічно�практичними вміннями та навичками ма�

лювання з натури, декоративного малювання;
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— корекція недоліків пізнавальної діяльності учнів шляхом

систематичного, цілеспрямованого розвитку вмінь розпізнавати та

визначати форму, будову, розміри, забарвлення, просторове розта�

шування предметів в оточуючій дійсності та в творах мистецтва;

— аналіз і порівняння (виявляти подібність і відмінність) пред�

метів і явищ, знаходження суттєвих ознак, визначення послідов�

ності роботи під час малювання, здійснення контролю за своєю ро�

ботою, оцінювання результатів; розвиток жестової мови та різних

функцій мовлення; виправлення вад моторно�рухової сфери, роз�

виток сенсорних здібностей; формування уявлень про візуальне

мистецтво, ознайомлення з його роллю в житті людей;

— розвиток емоційно�естетичного ставлення до предметів

і явищ оточуючого світу і творів візуального мистецтва, інтересу до

художньо�творчої діяльності, здатності до сприймання, розуміння

та відтворення художніх образів;

— виховання у школярів основних моральних якостей особис�

тості: працьовитості, охайності, наполегливості, дисциплінованос�

ті, вміння працювати самостійно і в колективі.

Організація навчання на уроці малювання накладає на вчителя

подвійне навантаження. З одного боку, це предмет навчальний,

а з іншого — творчий. Але важливо, аби в процесі творчої діяльнос�

ті учні засвоїли певні основи з курсу «Образотворче мистецтво»

та досягли певних навчальних результатів. Для цього важливим

є створення таких педагогічних умов, за яких організація урочних

занять буде ефективною. 

Організація навчальної діяльності вимагає від учителя поетап�

ності і поступовості у кроках — від розвитку в дітей почуття пре�

красного в житті та мистецтві до засвоєння ними художніх знань,

умінь і навичок. Навчити дітей бачити красу навколо себе почина�

ється зі сприймання. Воно є провідною функцією, на основі якої

формуються всі інші психофізичні процеси: пам'ять, мислення,

уявлення, мовлення тощо. Отже, починаючи зі спостереження, до�

сліджуючи предмети, порівнюючи їх, знаходячи серед інших, вив�

чаючи їх назви, кольори, форми, розміри тощо, не слід забувати,

що саме емоції впливають на сферу сприймання. Позитивні емоції,

які виявляються в усмішці, радості й оптимізмі, не лише поліп�

шують психічний стан дитини, а й змінюють на краще фізичне са�

мопочуття учнів. Сприймання школярів цієї категорії є своєрідною

системою, що має свої особливості, які негативно позначатися

на можливості ознайомлення з оточуючим світом і його пізнанням.
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Але за допомогою вчителя учні мають отримати потрібні враження,

пояснення щодо ознак предметів та їх властивостей.

Для розвитку емоційно�образного сприймання організація

будь�якого уроку образотворчого мистецтва повинна відбуватись

у формі емоційно�насиченої та цікавої гри для дитини з безпосе�

редньою участю вчителя чи вихователя. Основні завдання, що ви�

рішуються в іграх і вправах, спрямовані на орієнтування в навчаль�

ному просторі, на ознайомлення з робочим місцем і навчальним

приладдям, на організацію своєї діяльності. Водночас учні дослід�

жують знайомі та незнайомі предмети, запам'ятовують їх на вигляд,

порівнюють, аналізують їх за складовими частинами, відтворюють

на малюнку, виробляють точність і узгодженість рухів, розвивають

оковимір, називають їх за допомогою жестової мови, усно, дактиль�

но. Слід ураховувати, що зовнішня сторона організації гри

або вправи повинна відповідати навчальному заняттю. Без цього

неможливо підтримувати належний інтерес з боку учнів.

Удосконалення матеріально�технічної бази надає вчителю мо�

жливість урізноманітнити форми занять. Наявність паперу різного

формату та щільності; індивідуальні дошки для малювання; «куто�

чок творчості» (на стіну прикріплюється аркуш цупкого паперу

(можна використати шматок шпалер), на якому учні мають змогу

самостійно малювати олівцями, фломастерами, маркерами тощо

або виконувати колективні роботи під керівництвом учителя);

смужки тонованого та білого тонкого паперу чи картону; набори

кольорових олівців (12 шт.), фломастерів, маркерів; ілюстрації

до літературних творів, зокрема, казок; таблиці, плакати, листівки,

фотографії, іграшки, моделі, муляжі, природний матеріал (на вибір

вчителя) посилять зацікавленість учнів і забезпечать емоційність

у процесі уроку.

Знайомство з предметами довкілля відбувається і в стінах класу.

Вчителю потрібно створити умови для збагачення образно�емоцій�

ного досвіду учнів, активізації їхньої чуттєвої сфери у процесі озна�

йомлення з предметами, їх формою, розміром, кольором тощо.

І тоді, з опорою на свій особистий чуттєво�емоційний досвід, дити�

на зможе відобразити на малюнку знайомі предмети. Важливими

засобами активізації діяльності учнів є підтримка зацікавленості та

успіху в процесі уроку, своєчасна допомога, доброзичливе ставлен�

ня, підкреслена похвала та відповідні форми роботи, а саме:

— демонстрація, яка безпосередньо знайомить учнів з тим чи ін�

шим предметом класу, його формою, розміром, кольором тощо;
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— гра, під час якої учні активно залучаються до процесу;

— екскурсія, на якій учні накопичують емоційні враження та на�

бувають нових знань.

Принципове значення для засвоєння матеріалу має його доступ�

ність. Завдання повинні відповідати можливостям дитини, а пере�

хід від одного завдання до одного відбувається лиш з допомогою

вчителя. Дитину може зацікавити тільки таке завдання, яке вона

може виконати, нехай навіть із допомогою дорослого. Важко

передбачити, яке завдання відповідатиме можливостям дитини на

початковому етапі навчання, але, враховуючи особливості дитини,

потрібно цілеспрямовано допомагати їй у розвитку, знаходячи такі,

що зацікавлять і надмірно невтомлюватимуть дитину.

Ось, наприклад, як має проходити ознайомлення з різними ви�

дами та типами ліній: потрібно показувати все на прикладах (ручка,

олівчик, лінійка, доріжка, стіл, стільчик, ліжко); але лінії бувають

прямі, а бувають — похилі, як дощик, хвилясті, як хвиля, дугопо�

дібні, як місяць, кругові, як м'ячик чи сонце тощо. Як тільки стане

це завдання дітям звичним, знайомим, вони і почнуть малювати

лінії. Потім, заохочуючи їх, слід повторити завдання ще раз.

Для вирішення завдань курсу «Образотворче мистецтво» у по�

чатковій ланці слід використовувати такі різновиди занять: декора�

тивне малювання, малювання з натури, тематичне малювання.

Запровадженню цих видів занять має передувати пропедевтична

робота, що проводиться у першому класі на початку першого

півріччя. Змістом уроків пропедевтичного періоду є ознайомлення

дітей з основами образотворчої грамоти, малювання різних видів

і типів ліній, малювання предметів різних за формою, кольором

та розміром. Учитель має проводити роботу, скеровану на розвиток

в учнів уваги, слухо�зоро�вібраційних відчуттів, сприймання, уяв�

лень про образотворче мистецтво, організацію своєї діяльності,

користування основним навчальним приладдям.

Організація уроку з декоративного малювання має починатись

із ознайомлення учнів зі зразками декоративно�ужиткового мистец�

тва. Ознайомлення з орнаментом, візерунком та декоративними ком�

позиціями може відбуватися як у класі образотворчого мистецтва, так

і на шкільній виставці, яка є в кожній школі. Дуже корисно прово�

дити екскурсії у виставкових залах народних митців. Це забезпечить

сильне емоційне піднесення настрою учнів, сприятиме підвищенню

їх пізнавальної активності та формування в них почуття прекрасного.

Учні, маючи певний досвід, уже з цікавістю складають власні
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візерунки у смузі, трикутнику, квадраті, колі, призначених для при�

крашення предметів побуту. Вони вчаться поєднувати кольори, по�

вторювати або чергувати елементи орнаменту. Саме на уроках деко�

ративного малювання слід наблизити учнів до декоративно�ужит�

кового мистецтва і допомогти їм уподобати цей жанр.

У процесі зображення фруктів, овочів, предметів та об'єктів з на�

тури вчителю необхідно на кожному уроці пояснювати і показувати

закономірності побудови реальної форми предмета, визначати всі

етапи його відтворення, розвиваючи наочно�образне мислення.

Основними вимогами до організації уроку малювання з натури

є використання наочності:

1) справжні об'єкти та предмети малювання з натури та майстер�

но зроблені з будь�якого матеріалу їх копії (наприклад, зроблені

іншими учнями фрукти та овочі з пап'є�маше тощо);

2) предмети та об'єкти зображення нескладної форми й однома�

нітного кольору;

3) урахування графічних можливостей учнів;

4) дотримання певної послідовності під час малювання;

5) допомога вчителя.

Надзвичайно важливо навчити школярів постійно порівнювати

свої малюнки з натурою.

Зображення явищ навколишнього середовища та ілюстрування

уривків із літературних творів є змістом уроків тематичного малю�

вання. Основним завданням в процесі організації цих уроків є фор�

мування в учнів емоційного ставлення та інтересу до життя, в якому

є місце для всіх і всього: сонечка в небі, веселки після дощу, сніго�

вика, рибок в акваріумі, героїв казок тощо. У початкових класах зо�

браження окремих персонажів із життя має бути вирішено в простих

за формою і кольором рішеннях. Для створення будь�якого худож�

нього образу в особистих роботах учитель повинен зосередити свої

зусилля на активізації зорових уявлень, формуванні в учнів творчого

задуму. Після пояснення та показу прийомів роботи з допомогою

вчителя учні визначають сюжет, назви об'єктів зображення, які вони

малюватимуть, місце, засоби та послідовність виконання завдань.

Виконання сюжетних малюнків є пріоритетним напрямком

у навчанні образотворчого мистецтва. Передання зв'язного змісту

образотворчими засобами сприяє розвитку в учнів образного

мислення та різних функцій мовлення. Організація комплексного

заняття, в якому поєднуються література, драматизація, ліплення,

аплікація та малюнок сприяє розвитку мислення, мовлення та на�
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копиченню образотворчого досвіду.

Змістом навчальної програми передбачено систематичне повто�

рення засвоєного матеріалу з метою його закріплення та належного

усвідомлення учнями. Так, роботу з розділів «Декоративне малю�

вання» та «Малювання з натури» розподілено дозовано з 1�го по

4�ий класи з поступовим ускладненням завдань, які передбачають

засвоєння певних знань, умінь та навичок щодо їх практичного

застосування. Крім того, у програмі враховано сезонність пір року.

Учні спостерігають явища природи і більш реально малюють пред�

мети та об'єкти з натури.

На уроках образотворчого мистецтва особливого значення

надають формам роботи, які в учнів початкових класів викликають

свідоме, предметне та художнє переживання. Індивідуальна форма

роботи є обов'язковою для виправлення вад рухової сфери, орієн�

тування у просторі, засвоєння мовленнєвого матеріалу.

Велике значення для формування комунікативних здібностей

особистості має колективна форма роботи, яку доречно використо�

вувати під час готування до будь�якого свята. Виконання колектив�

ної листівки до дня вчителя або дня народженню учня класу сприяє

розвитку спілкування між дітьми, формування спільної діяльності

в процесі виконання завдання. Це забезпечує позитивний вплив

образотворчого мистецтва на розвиток особистості учня.

У процесі організації навчальної діяльності важливо не стільки

досягти певного результату, скільки створити такі умови, що спри�

яють загальному розвитку дитини, за яких кожен учень повірить

у свої можливості та відчує успіх, задоволення, емоційну наснагу

у процесі будь�якого заняття з образотворчого мистецтва. Отже,

можна зауважити, що організація уроків з малювання вимагає від

вчителя особливої творчої уяви, фантазії, наполегливості, терпіння

у спільній роботі з учнями, для яких мистецтво — це шанс на успіх.
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УДК 376.1�056.262:376.016:745.54:746.35 Довгопола К. С.

АПЛІКАЦІЯ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО
МИСТЕЦТВА У ШКОЛАХ ДЛЯ СЛІПИХ ДІТЕЙ

В статье рассмотрена методика преподавания аппликации
на уроках изобразительного искусства в школах для слепых детей.
Описана организация работы учеников на уроках. Раскрыта последо�
вательность обучения приемам и видам аппликации незрячих детей.
Особый акцент сделан на развитии творческого потенциала.

The methods of teaching of appliqu? on the lessons of fine art in schools
for blind children are considered in the article. Organization of work of pupils
on the lessons is described. The sequence of teaching receptions and types of
appliqu? of blind children is exposed. The special accent is done on develop�
ment of creative potential.

У системі початкової освіти сліпих дітей образотворча діяльність

має велике загальноосвітнє та виховне значення. Вона є одним

із засобів всебічного і гармонійного розвитку учнів. Водночас обра�

зотворча діяльність має цілу низку специфічних потенціалів: вона

розвиває спостережливість і уважність; розширює й уточнює уяв�

лення про предмети та явища оточуючої дійсності; сприяє розвитку

дрібної моторики рук; розвиває просторову орієнтацію; впливає на

естетичний розвиток і виявляє творчі можливості учнів тощо. Нав�

чання сліпих школярів різних видів образотворчої діяльності (ліп�

лення, аплікації, рельєфного малювання) відкриває перспективи

корекційної роботи щодо запобігання та подолання вторинних від�

хилень, зокрема у пізнавальній діяльності.

Спинимось докладніше на аплікації, покажемо її значення для

розвитку незрячих учнів та розкриємо її зміст на уроках з образо�

творчої діяльності.

Аплікація (від лат. аpplicatio — прикладання) — це спосіб отри�

мання зображення, який полягає у накладанні, наклеюванні або

нашиванні на основу різноманітних деталей з паперу, картону, тка�

нини та інших матеріалів. Аплікація як особливий різновид худож�

ньої творчості розвивалася від зображення елементів прикрашання

на предметах одягу до втілення у самостійних творах мистецтва

задуму автора, його опрацювання та вправляння в різних техніках.
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У зв'язку з цим учителю важливо приділяти увагу авторській

позиції учнів, тобто ставленню автора до свого твору, визнання себе

як творця. У творчому процесі така позиція є необхідною, оскільки

вона сприяє усвідомленню самоцінності власної роботи та підви�

щенню загальної самооцінки незрячих дітей. У готовому виробі

авторська позиція проявляється в тому, що учень підписує свою

роботу і дає їй назву (В. В. Брофман) [5]. 

Аплікація сприяє розвитку дрібної моторики та вдосконаленню

відповідних умінь у незрячих дітей. Робота з виконання аплікації слі�

пими учнями розв'язує одразу цілу низку завдань: розвиток орієнту�

вання в малому просторі, формування та розвиток активного дотико�

вого сприймання, збагачення уявлення та підготовка дітей до пере�

дання об'ємних предметів у пласкому зображенні (Л. І. Солнцева).

Стихійний розвиток уміння використовувати сенсорні еталони

та наочне моделювання у дошкільному віці відбувається надзви�

чайно нерівномірно та зі значними індивідуальними особливос�

тями. У незрячих дошкільників у зв'язку зі значним обмеженням

(викривленням) сприймання візуальної інформації та відсутністю

спеціального педагогічного керівництва (у багатьох випадках) спо�

стерігається затримка сенсорно�перцептивного та когнітивного

розвитку, складність опанування предметно�практичною діяльніс�

тю (Л. І. Солнцева, М. І. Зємцова) [3, 6]. Таким чином відбувається

ускладнення і в процесі засвоєння знань, умінь і навичок сліпими

учнями початкової школи. 

У дослідженнях Л. А. Венгера та інших учених було з'ясовано, що

вміння виокремлювати найсуттєвіші для вирішення завдання сторони

дійсності та встановлювати між ними певні зв'язки формується в про�

цесі оволодіння діями наочного моделювання, що являє собою

специфічну форму опосередкування мисленнєвої діяльності дитини

[1�2, 5]. Воно виступає як одна із загальних інтелектуальних здібнос�

тей, що має прояв під час розв'язання різноманітних завдань. Джере�

лом формування дій наочного моделювання є моделюючий характер

таких видів діяльності, як гра, малювання, конструювання й аплікація.

Формування дій наочного моделювання включає в себе оволо�

діння діями заміщення, побудови моделі та її використання з ме�

тою вирішення пізнавальних завдань, яке відбувається під час пе�

реходу від створення та використання матеріальних моделей

до створення та використання функціонально еквівалентних їм мо�

дельних уявлень. Тобто, дитина стає здатна створювати подумки

план майбутньої гри, малюнка, аплікації тощо.
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Найчастіше як матеріал для художньої аплікації використовують

спеціально підготовлену тканину, поліхромний або монохромний

папір і картон, природний матеріал. Закріплювальним матеріалом

служить клей або клейстер, від властивостей яких залежить зовніш�

ній вигляд зображення: якість кольорової поверхні, міцність утри�

мання деталей. З цією ж метою інколи доцільно використовувати

пластилін. До устаткування для роботи в техніці аплікації відносять:

ножиці, пензлі для клею, підставку для пензлів, баночку для клею,

олівець, коробку для обрізків, серветки. Учні, які не мають залишків

зору або вони дуже незначні, наносять клей на деталі аплікації

власними пальцями, а не пензлями. З метою безпеки учням пропо�

нуються ножиці лише із заокругленими кінцями лез, зручного для

них розміру. Серветок повинно бути дві — одна (волога) для обти�

рання рук від клею, інша (суха) — для притискування зображення.

На уроках рельєфного малювання вчитель може використовува�

ти такі варіанти організації роботи учнів:
1) індивідуальна робота;

2) робота парами: діти працюють на одному аркуші паперу,

попередньо домовившись про те, що і де буде розташовано;

3) групова робота (три�чотири учня): обирається ведучий, який

з допомогою вчителя керує процесом;

4) колективна робота на одному великому аркуші ватману.

Кожна з цих форм роботи має певні особливості організації і по�

требує контролю з боку вчителя.

Тифлопедагог повинен завчасно спланувати кожен урок, дотри�

муючись певної структури, яка дасть змогу повною мірою проявити

себе кожному учню. Пропонуємо такий варіант загальної структу�

ри уроку образотворчого мистецтва:

1. Актуалізація наявного досвіду дітей. Введення у художньо�

творчий простір.

2. Емоційне налаштування на виконання художньо�зображу�

вального завдання та формулювання теми.

3. Самостійна робота школярів та індивідуальна допомога

вчителя (за потреби) кожному.

4. Обговорення й аналіз з кожним учнем його роботи у формі

діалогу.

5. Підбиття підсумків, обговорення всіх виконаних робіт, оці�

нювання і схвалення робіт кожного учня.

На уроках образотворчого мистецтва і, зокрема, під час вив�

чення техніки аплікації вчитель повинен акцентувати свою увагу на
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певних аспектах. Розпочинаючи вивчення теми, тифлопедагогу по�

трібно забезпечити актуалізацію життєвого досвіду школярів, орга�

нізувати обстеження натуральних предметів або їх муляжів. Крім

того необхідним є емоційне введення учнів у художньо�зображу�

вальне завдання. З цією метою доцільним є використання короткої

й емоційної розповіді, звернення до особистого досвіду дітей, еле�

ментів гри, імітація характерних особливостей персонажа, прослу�

ховування аудіозаписів з відповідною музикою або звуками.

Добираючи об'єкти для обстеження та відтворення, матеріали

для роботи, потрібно керуватися вимогами, що висуваються у зв'яз�

ку з порушеннями зору та супутніми захворюваннями дітей.

Спілкування вчителя з кожним учнем повинно мати індивіду�

альний характер. Відсутність тиску з боку педагога є обов'язковою

умовою. Необхідно домагатися того, щоб учні у своїй роботі менше

спиралися на запропоновані зразки, а більше зверталися до особис�

того досвіду та фантазії.

Окремий акцент під час підготовки до уроку необхідно зробити

на розвитку мовлення. Специфіка організації та характеру уроків

образотворчого мистецтва дає змогу розвивати й коригувати в учнів

емоційне мовлення та його комунікативний компонент. Особливо

цьому сприяє робота парами та в групах. Учитель також повинен

стежити за засвоєнням учнями специфічної лексики та всіляко

спонукати до її використання.

Великі можливості надає аплікація в корекції та розвиткові про�

сторового орієнтування в малому просторі. Для цього потрібно

звертати увагу учнів на взаєморозташування деталей та їх місцезна�

ходження на аркуші.

Важливо пам'ятати, що в процесі роботи учні припускаються

помилок, і це природне й закономірне явище. Вказуючи та виправ�

ляючи їх учителю потрібно бути вельми тактовним. У противному

разі побоювання зробити помилку в майбутньому обмежуватиме

прояви творчості у школярів. Заохочувати дітей необхідно не тільки

за кожне досягнення, але й за кожне намагання, старанне ставлен�

ня до роботи.

Аналіз і оцінювання кожної виконаної роботи мають відбува�

тись у формі діалогу. Необхідно запитати в учня, чим він керувався,

обираючи колір, форму чи місце розташування деталей аплікації,

дізнатися про його ставлення до об'єкта та своєї роботи, дати їй

назву. Виставляючи оцінку, вчитель повинен пояснити, чому робо�

та заслуговує саме на цю оцінку, а не іншу.
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Робота над аплікацією виконується у певній послідовності, якої

потрібно дотримуватися. Будь�яка аплікація розпочинається з вибо�

ру сюжету, за яким слідує створення ескізу, добір паперу (чи іншого

матеріалу), вирізування деталей зображення, розкладання їх на фоні,

наклеювання і висушування [4]. Враховуючи специфіку діяльності

незрячих дітей, особливо на початкових етапах навчання, деякі еле�

менти технології роботи над аплікацією вчитель виконує сам в про�

цесі підготовки до уроку, а деякі — мають спрощений вигляд.

Теми і сюжети для аплікації в школі для дітей з вадами зору по�

винні відповідати навчальній програмі. Матеріал для аплікації бе�

реться відусюди: з життєвого досвіду дітей, екскурсій, прогулянок

тощо. Джерелом для декоративної аплікації є вироби декоративно�

прикладного мистецтва: посуд, меблі, іграшки тощо. Багатий мате�

ріал також дають твори художньої літератури і фольклор, до яких

виконуються ілюстрації.

Нескладні аплікації створюються без ескізу. Для аплікацій

зі складним сюжетом виконується ескіз, який за розмірами від�

повідає майбутньому виробу. Особлива увага приділяється  загаль�

ній композиції.

Для того щоб готова аплікація довго зберігала свій вигляд, а па�

пір під впливом клею не стягувався, одразу після наклеювання

роботу потрібно просушити, поклавши її під вантаж. З цією метою

зазвичай використовують кілька книг, попередньо витерши з виро�

бу залишки клею.

Розпочинати навчання сліпих дітей аплікації краще з роботи

з мозаїкою. Це дасть їм змогу вправлятися в розвитку орієнтування

в малому просторі та тонкій диференціації рухів пальців рук.

Методика навчання сліпих дітей роботи з мозаїкою була описана

Л. І. Солнцевою [3]. Якщо учні не знайомі з мозаїкою, то розпо�

чинати потрібно з навчання простого вставлення ніжки грибоподіб�

ної мозаїки у відповідне вічко набірного полотна. При цьому права

рука дитини тримає й маніпулює мозаїкою, а ліва — відшукує по�

трібне вічко. При цьому функціональні дії рук незрячого учня схожі

на ті, які вони виконують під час писання брайлівським шрифтом:

ліва рука направляє праву, вказуючи їй місце наколювання.

Після того як учні оволодіють цим умінням, учитель пропонує

їм складніші завдання, що потребують більш високої техніки роз�

витку рухів. Спочатку діти викладають різноманітні рамочки, орі�

єнтуючись на край набірної дошки, потім переходять до викладан�

ня різноманітних візерунків (від простих до більш складних) і зо�
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бражень предметів. Перевірити результати своєї роботи учні мо�

жуть, обмацуючи викладені фігури та порівнюючи їх із рельєфними

малюнками.

Після оволодіння технікою грибоподібної мозаїки школярі озна�

йомлюються з кульковою мозаїкою. Вона вимагає тонкішої коорди�

нації рухів, точного вкладання кульки у вічко, вказане лівою рукою.

Учні повинні навчитися легко тримати кульку у пальцях, не вти�

скувати її силоміць у вічко, а вільно відпускати, щоб кулька легко

падала на набірну дошку. Для цього вчитель спочатку вчить дітей

легко брати і відпускати кульку пальцями, а потім вже переносити

це вміння в роботу з набірною дошкою.

У процесі роботи з мозаїкою школярі використовують залишко�

вий зір. Саме тому необхідно віддавати перевагу наборам, які по�

фарбовані в яскраві кольори.

У процесі навчання незрячих молодших учнів аплікації збагачу�

ються їх уявлення щодо можливості передання об'ємних предметів

шляхом плаского зображення. Це є підготовчою роботою до сприй�

мання рельєфних малюнків.

Л. І. Солнцева [3] рекомендує розпочинати навчання безпосе�

редньо техніки аплікації не з предметних зображень, а з орнамен�

тів. Учні до цього моменту повинні знати основні геометричні фор�

ми. Вони вчаться чергувати у певній послідовності геометричні фі�

гури, орієнтуючись на зразок. Розпочинаючи з викладання деталей

по горизонталі, школярі переходять до виконання орнаментів з різ�

номанітним просторовим розташуванням елементів, використо�

вуючи дедалі більше деталей.

Учням, в яких відсутній досвід роботи з клеєм, важко одразу

навчатися операціям наклеювання і правильно розташовувати еле�

менти аплікації. Тому доцільним є використання пластиліну, який

скріплюватиме деталі й аркуш.

Роботу з клеєм варто розпочинати з наклеювання на аркуш па�

перу листя дерев, яке учні можуть самі зібрати на прогулянці. Шер�

шавість листя та гладкість паперу створюють контраст. Школярі

обводять пальцем по контуру листя та порівнюють його з листям,

вирізаним із паперу, яке роздає вчитель. З однакових листочків

можна зробити візерунки.

Обираючи матеріал, з якого будуть виготовлені деталі аплікації,

вчитель повинен враховувати наявність в учнів залишкового зору

й обирати яскраві кольори. Необхідно враховувати і сполучення

кольорів при їх комбінації, віддаючи перевагу контрастним. Якщо
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є можливість, краще також обирати матеріал з різною фактурою, це

особливо важливо для школярів, у яких відсутні залишки зору або

вони дуже незначні.

Складні аплікації з кількох частин потребують від учителя чіт�

кого роз'яснення й особливої уваги до взаємного розташування

елементів. Подолати труднощі у просторовому орієнтуванні у цьо�

му разі допомагає пояснення та демонстрація на натуральних об'єк�

тах чи муляжах.

Предметна аплікація на початковому етапі навчання має схема�

тичний характер. Зображення предмета складається з окремих гео�

метричних фігур. Для того щоб створити певне схематичне зобра�

ження, потрібно знайти спільне між окремими деталями об'єкта

та плоскими геометричними фігурами, подумки спростити форму

предмета або його деталей.

Рекомендується пропонувати незрячим учням зображувати

об'єкт спочатку шляхом ліплення, потім — аплікації, а вже згодом

— рельєфного малювання. Таким чином здійснюється поступовий

перехід від три� до двовимірного зображення. Перехідним етапом

від ліплення до аплікації є барельєфні зображення з пластиліну чи

інших пластичних матеріалів. Перед відтворенням предмета, учень

повинен детально його обстежити.

Л. І. Солнцева пропонує перед переходом до предметної аплікації

провести пропедевтичну роботу. З цією метою доцільно застосову�

вати наочний посібник, який являє собою коробку з прорізаними

у кришці контурами предметів. Коробку необхідно добирати такої

висоти, щоб вставлений предмет трохи виступав над її поверхнею.

Пропонуючи школярам обстежити предмет, вставити його в прорі�

заний контур, і ще раз обстежити частину, що виступає, та порівняти

її з аплікаційним зображенням і рельєфним малюнком, вчитель по�

ступово підводить дітей до розуміння плаского зображення [6].

У процесі обстеження та відтворення різноманітних об'єктів

вчитель повинен звертати увагу дітей на характерне, образне, ви�

разне. Потрібно підкреслювати в кожному зображенні типове

й індивідуальне. Характер образотворчої діяльності потребує, щоб

її продукти можна було віднести до певної класифікаційної групи,

але водночас, щоб вони мали індивідуальність і виразність.

Доцільно розвивати взаємодопомогу учнів на уроках рельєфного

малювання. Розсаджуючи дітей, розподіляючи їх на пари та групи,

вчитель повинен враховувати наявність чи відсутність залишкового

зору, рівень розвитку уявлень, дрібної моторики та образотворчої
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діяльності. Сильніші учні можуть допомагати слабшим порадою чи

демонстрацією у процесі спільної діяльності. Під час індивідуальної

роботи вчитель повинен замість прямих вказівок якомога частіше

використовувати поради, побажання, ставити непрямі питання, які

стимулюють прояви самостійності у сліпих учнів.

Після виконання дитячі роботи не варто одразу ховати, необхідно

дати всім учням можливість їх обстежити, обмінятися враженнями.
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КОМПЕНСАТОРНО/РОЗВИВАЛЬНА РОЛЬ ТРУДОВОГО
НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ

Развитие познавательной деятельности слепых и слабовидящих в
процессе трудового обучения — сложное и ответственное задание
специальной школы. Успешное его решение обеспечит качественную
подготовку к самостоятельной жизнедеятельности учеников. Дидак�
тические возможности  трудового обучения  могут создавать особо
благоприятные условия для развития у школьников с нарушениями зре�
ния психических процессов воспитания положительных качеств лич�
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ности, умственных сенсомоторных и пенцентирных действий, кор�
рекции недостатков познавательной деятельности, конкретизации
представлений об окружающей среде, предметах и материалах.

Development of cognitive blind activity and breaking a vision children in the
process of labor educating — complex and responsible task of special school.
Successful its decision will ensure qualitative preparation to independent vital
activity of pupils. Didactic possibilities of labor educating are to create particu�
larly happy circumstanceses for the development beside the schoolboy of psychic
processes, unbringing the positive qualities of personality, mental, touchmotor�
ing and perceptional actions, correcting the defects of cognitive activity, con�
cretelyty beliefs about the surround ambience, subjects and material.

Школа для дітей із вадами зору ставить перед собою завдання забез�

печити всебічний розвиток учнів. У досягненні цієї мети важливу роль

відіграє трудове навчання і виховання. Сліпота і слабозорість спри�

чинюють чимало відхилень у фізичному та психічному розвитку дітей.

Це особливо позначається на сприйманні, саморегуляції та самоконт�

ролі рухів, орієнтуванні у просторі — процесів, важливих для здійснен�

ня трудової діяльності. Сліпі та слабозорі діти відчувають труднощі

в процесі засвоєння знань, умінь і навичок, виконання трудових дій.

Проте, як свідчать спеціальні дослідження [1], діти з порушен�

нями зору мають великі потенційні можливості розвитку. Під впли�

вом навчання та виховання, що враховують особливості їхньої пі�

знавальної діяльності, відбувається успішне формування компен�

саторних процесів, які суттєво нормалізують психічний розвиток

сліпих і слабозорих учнів. В умовах спеціального навчання праці

вдосконалюється пізнавальна діяльність дитини, розвиваються

прийоми слухового, тактильного та м'язового сприймання. Це за�

безпечує успішну взаємодію дитини з навколишнім середовищем.

Залучення до трудової діяльності дітей із порушенням зору

є ефективним засобом корекції, компенсації та усунення відхилень

в їхньому розвитку. В умовах трудового навчання і виховання ство�

рюються найкращі передумови не лише для всебічного розвитку за�

лишків зорового сприймання та інших збережених аналізаторів,

просторових уявлень, а й процесу мислення, мовлення, різноманіт�

них практичних дій. Дотримання фізіологічно обгрунтованих норм

фізичного навантаження в процесі практичної діяльності сприяє

загальному розвиткові організму, вдосконаленню координованості

рухів та інших сенсомоторних якостей. Процес трудового навчання
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позитивно впливає не лише на фізичний, а й на психічний стан ді�

тей з порушеннями зору, забезпечує розвиток розумових, практич�

но�прикладних і творчих здібностей.

Аналіз можливостей залучення дітей з порушеннями зору

до сфери трудової діяльності свідчить про визначальну роль у цьо�

му процесі творчого мислення учнів, їхньої уваги, уяви, логічної

пам'яті. У зв'язку з втратою чи різким зниженням зору виникає ще

ціла низка вторинних відхилень. Однак у ході корекційних впливів

на формування елементарних психічних функцій такої дитини мо�

жна отримати позитивні результати у виконанні нею трудових зав�

дань, під час яких створюються сприятливі умови для компенсації

зорових дефектів, формування особистості учня [2; 3].

Оцінюючи дидактичне значення різних видів навчальної діяль�

ності з погляду їх компенсаторно�корекційного впливу на розвиток

сліпих і слабозорих дітей, слід особливо підкреслити роль праці.

Трудова діяльність, яка має виховне та пізнавальне значення, ство�

рює сприятливі умови для розвитку сприймань, просторових уяв�

лень, мислення і практичних дій, тобто тих процесів, які формують

особистість сліпої та слабозорої дитини.

Трудове навчання створює сприятливі умови для успішного роз�

витку органів чуттів дитини. Під час практичної діяльності учні озна�

йомлюються з різними матеріалами, інструментами, обладнанням,

зразками виробів, виконують трудові операції, оцінюють якість влас�

ної продукції, тобто виконують пізнавальні та практичні дії. Ці дії

здійснюються дитиною у тісному взаємозв'язку в процесі цілеспря�

мованої діяльності, яка усвідомлюється нею як доцільна та суспільно

корисна. Виконуючи певне трудове завдання, учень повинен насам�

перед чітко уявляти собі образ предмета і відповідно до цього доби�

рати потрібні матеріали, інструменти для його виготовлення.

Отже, під час трудової діяльності учень усвідомлює необхідність

пізнавальних дій для якісного виготовлення виробу. Це активізує ува�

гу дітей до різних ознак і властивостей предметів, стимулює розвиток

сприймань. Наукові дослідження в галузі трудового навчання та вихо�

вання сліпих і слабозорих дітей показують, що спеціально організо�

ване навчання поліпшує якість сприймання учнями форми, розмірів

і конструктивних особливостей предметів, якими оперують діти, вдо�

сконалює сприймання й уявлення характеристик предмета, розвиває

слухове сприймання та увагу. Таким чином, трудова діяльність сприяє

розвитку збережених органів чуттів, що має велике значення для

компенсації вад, зумовлених ураженням зорового аналізатора.
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У процесі праці успішно формується розумова діяльність сліпих

і слабозорих дітей. Необхідність вибору раціональних шляхів виго�

товлення виробів, планування трудових дій, оцінювання якості сво�

єї роботи стимулюють розвиток мислення учнів. Успішність цього

процесу залежить від змісту та методів трудового навчання. Трудова

діяльність, насичена завданнями, які потребують самостійного роз�

в'язання, формує не лише рухову сферу дитини, а й різні якості роз�

уму, що, своєю чергою, визначає успішність компенсації вад зоро�

вого сприймання.

Під час практичної діяльності сліпих і слабозорих дітей особли�

ве значення має виконання ними контрольних операцій, спрямо�

ваних на оцінювання якості своїх дій та корекцію допущених огрі�

хів. У зрячих дітей виконання цих операцій відбувається за допомо�

гою зору, у сліпих — за допомогою дотику, рухів руки.

Удосконалення способів і прийомів самоконтролю є важливим

завданням трудового навчання. При цьому слід зауважити, що ви�

ховання у сліпих і слабозорих дітей умінь і навичок контролювати

якість своїх дій має значення не лише для трудової діяльності,

а й для розвитку всіх пізнавальних процесів. Проте, зосереджуючи

увагу на використанні трудового навчання як засобу формування

самоконтролю у дітей, ми підкреслюємо думку, що саме в процесі

трудової діяльності створюються особливо сприятливі умови для

розвитку цієї якості особистості дитини.

Вказане досягається тим, що під час виконання трудових опера�

цій діти наочно усвідомлюють потребу та необхідність у здійсненні

самоконтролю. Адже від правильності оцінки своїх дій залежить

якість виготовлюваного виробу. Отже, якщо в процесі трудового

навчання забезпечена раціональна вимогливість до якості виробів

і створені відповідні технічні та гігієнічні умови для виконання ро�

біт, то у сліпих і слабозорих дітей стимулюється розвиток уваги до

сприймання та належної оцінки форми, розмірів та інших харак�

теристик виготовлених ними виробів. Унаслідок цього вдоскона�

люються методи та прийоми самоконтролю.

Трудова діяльність сліпих і слабозорих дітей збагачує, розвиває

і конкретизує мовлення учнів.

Як відомо, у дітей із вадами зору є певні розбіжності між словом

та його конкретним змістом. Ці діти часто досить вільно оперують

словами, але не завжди уявляють зміст окремих слів через обмеже�

ність чуттєвого досвіду. Тому важливим завданням спеціальної

школи для сліпих і слабозорих є конкретизація уявлень дітей про
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предмети та матеріали шляхом використання різних засобів унаоч�

нення. Під час праці така конкретизація уявлень має природний

характер, що активізує опанування значенням слів. Оперуючи ма�

теріалами, інструментами, обладнанням, здобуваючи відомості про

технологію виробництва, діти інтенсивно збагачують словник і ак�

тивно використовують його.

Доцільно організоване трудове навчання та виховання сліпих

та слабозорих дітей є потужним засобом морального виховання.

Саме у праці формуються колективізм, упевненість у своїх силах та

можливостях, бадьорість тощо. Формування цих якостей у дітей

із вадами зору є одним із важливих завдань спеціальної школи.

Отже, трудове навчання, забезпечуючи підготовку сліпих та сла�

бозорих дітей до практичної, суспільно корисної діяльності, водно�

час має сприяти корекції психофізичних вад розвитку дитини, зу�

мовлених сліпотою чи слабозорістю.
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ВИКОРИСТАННЯ ЛЯЛЬКОТЕРАПІЇ  ЯК НАПРЯМКУ
КОРЕКЦІЙНОЇ  ПЕДАГОГІКИ В РОБОТІ З ДІТЬМИ

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ           

В статье рассматриваются особенности метода арт�терапии,
в частности куклотерапии, как психолого�педагогического направле�
ния коррекционной работы с детьми с особыми потребностями.
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The article covers the peculiarities of art� therapy, and, as a part of it,
puppet therapy as psycho — pedagogicai  trend  of correctional work with
invalid children. 

Процес становлення української державності, розбудови грома�

дянського суспільства, навчання і виховання дітей та молоді в систе�

мі національної освіти, що передбачає орієнтацію на націю, на лю�

дину, на пріоритети духовної культури, окреслює основні напрямки

реформування навчально�виховного процесу. При цьому участь

кожного громадянина у суспільному житті та рівень його культури

визначені як необхідні умови демократичного способу життя.

Система спеціальної освіти, що нині охоплює корекційно�роз�

вивальну та компенсаторно�реабілітаційну роботу, має орієнтува�

тись на вимоги суспільства до своїх громадян і забезпечувати про�

цес формування й розвитку дітей з особливими потребами за пев�

ним типом соціальної поведінки.

Нині у суспільстві через непідготовленість до вирішення про�

блем дітей з особливими потребами склалася ситуація, за якої будь�

яка вада у фізичному або інтелектуальному розвитку дитини в май�

бутньому може стати причиною її соціальної незатребуваності.

Варто підкреслити, що в дітей з особливими потребами є фізичні,

психологічні та соціальні проблеми, вони недостатньо підготовлені

до життя, слабо володіють навичками самообслуговування, погано

контролюють свою поведінку, для них вельми складно спілкувати�

ся зі здоровими однолітками. Актуальною проблемою наразі є по�

шук перспективних шляхів та визначення ефективних умов, які

сприятимуть вирішенню цих проблем.

Метою нашої статі є дослідження впливу арт�терапії, і лялько

терапії, зокрема на дітей з особливими потребами.

На сучасному етапі для надання психолого�педагогічної допо�

моги дітям з особливими потребами використовуються різні види

терапевтичного впливу: аромотерапія, казкотерапія музикоерапія,

кольоротерапія, сімейна арт�терапія, фототерапія, піскова терапія,

танцювально�рухова терапія, лялько�терапія та ін. При цьому арт�

терапія розглядається як терапія, змістом якої є художня творчість

дитини.

Спочатку словосполучення «артотерапія» означало процес ви�

користання різноманітних видів мистецтв та творчої діяльності

з терапевтичною метою. Первинною основою арт�терапевтичних

технологій були архаїчні форми мистецтва, які збереглись у народ�
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ній творчості, що характеризується наївністю, дійовим характером,

опорою на символічну мову несвідомого і що є джерелом душев�

ного здоров`я  людей. 

У процесі розвитку арт�терапії величезну роль відіграв великий

інтерес фахівців до дитячого, примітивного мистецтва. Наразі роз�

виваючись як самостійний напрямок психолого�педагогічної допо�

моги, арт�терапія запозичує прогресивні теорії і практичний досвід

з  педагогіки, психології та мистецтва.

Сьогодні арт�терапія — це самостійний напрямок у профілак�

тичній, лікувальній, корекційній та педагогічній роботі, який вико�

ристовується для допомоги дітям із проблемами в розвитку. Вико�

ристання арт�терапії у корекційній педагогиці привело до виник�

нення такого напряму як педагогічна арт�терапія. Засновниками

її були Ф. Чизен (Австрія), Г. Гід, В. Ловенфельд, М. Наумбург

(Америка), М. Ричардсон (Великобританія), які розглядали зай�

няття дітей образотворчим мистецтвом як засіб розвитку їхньої

емоційної сфери, мислення та природної креативності. 

Термін «арт�терапія» запропонував  художник Адріан Хілл (Ан�

глія), він пов`язував лікувальний ефект образотворчої діяльності

насамперед з можливістю відвернути увагу пацієнта від його «хво�

робливих переживань». На думку Хілла, завдяки можливості ство�

рювати нові образи людина відволікається від переживань з приво�

ду своїх фізичних вад і зосереджує увагу саме на тому, що допомагає

їй звільнитися від страждань.

Сучасні дослідники (В. Коропуліна, М. Смірнова, Н. Гордєєва

та інші) визначають арт�терапію як засіб та технологію реабілітації

дітей з особливими потребами за допомогою мистецтва і художньо�

творчої діяльності, які базуються на здібностях щодо образного

сприйняття довкілля. В арт�терапії мистецтво — це діяльність, яка,

по суті, є експериментуванням людей з художніми образами, сим�

волами як замінниками реальних об`єктів.

У науково�педагогічній літературі арт�терапія  розглядається як

засіб, що дає змогу дбати про емоційний стан  та психічне здоров'я

людини, групи, колективу засобами художньої діяльності (Г. Буря�

ковский, Л. Гисневич А. Захарова, Т. Зінкевич�Євстигнеєва,

О. Лебедіва,  Г. Назолоян,  Р. Хайкін та ін.).

На сучасному етапі в арт�терапевтичній роботі розрізняють два

напрямки: перший — це арт�терапевтична допомога дітям зі збере�

женим інтелектом; другий — це  арт�терапевтична допомога дітям,

які мають порушення інтелекту.
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Цілі і напрямки цієї роботи, що були сформульовані А. Леонтье�

вим, Л. Виготським, А. Венгер, Д. Ельконіним, О. Каравановою та

визначаються такними принципами: принцип системності занять;

принцип гуманістичної спрямованості арт�терапевтичного проце�

су, що визначає необхідність гармонійного сполучення цілей

суспільства і особистості, орієнтацію арт�терапевтичного процесу

на особистісні можливості дитини, її інтереси та потреби; принцип

єдності діагностики і корекції, який відображає цілісність процесу

надання арт�терапевтичної допомоги в процесі розвитку дитини.

Останній принцип реалізовується у двох аспектах:

1) перед початком здійснення арт�терапевтичних занять потрібно

провести комплексне діагностичне обстеження, яке дає змогу ви�

явити характер і відхилення у поведінці дитини і на підставі такого

висновку сформулювати цілі і завдання арт�терапевтичної роботи; 

2) реалізація арт�терапевтичної роботи потребує від фахівців по�

стійного контролю динаміки змін в особистості дитини, її поведін�

ки та діяльності, динаміки зміни її емоційних станів, почуттів, пере�

живань. Такий контроль надає можливість внести необхідні корек�

тиви у завдання, перевірити методи та засоби арт�терапевтичного

впливу на дитину.

Арт�терапевтична робота будується на основі принципу враху�

вання структури дефекту і потенційних можливостей дитини

(«зони найближчого розвитку» за Л. Виготським), тобто врахування

здібностей дитини, яка має  будь�яку структуру дефекту, а в процесі

співпраці з дорослими дитина може  освоювати і засвоювати нові

засоби дій  [1, с. 127]. 

Терапія мистецтвом сьогодні реально широко використовується

в роботі спеціальних медично�психологічних соціальних центрах у

спеціальних корекційних дошкільних та шкільних закладах. Таке

велике поширення арт�терапії мистецтвом у різних закладах об�

ґрунтовано властивими їй функціями, а саме: діагностичною, ко�

лекційною, розвивальною, навчальною, реабілітаційною, психоте�

рапевтичною, соціальною та ін. 

Крім того, мистецтво своєю образністю чинить активний вплив

на свідомість, почуття, волю, відіграє істотну роль у формуванні

культури людини і включає в себе художньо�естетичні, гуманістич�

ні, пізнавальні, моральні цінності, впливає на духовно�моральне

становлення особистості.

В арт�терапевтичному процесі засобом терапії є різні форми

взаємодії дитини з особливими потребами з різноманітним мате�
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ріалом: музикою, піском, фарбами, папером, глиною, ляльками

та ін. Арт�терапія пов`зана з розкриттям  творчих здібностей і сут�

нісного потенціалу дитини, мобілізацією внутрішніх механізмів

саморегуляції та гармонізації тих аспектів внутрішнього світу, для

вираження яких слова не підходять. 

В умовах інтенсивних соціальних трансформацій, у пошуках

шляхів виходу з  конфліктних і кризових ситуацій людині будь�яко�

го віку потрібні креативність і досвід внутрішньої гармонізації. Арт�

терапія, використовуючи прості засоби, сприяє актуалізації  внутрі�

шнього потенціалу кожної дитини, я також зціленню та встанов�

ленню гармонії, формує творчу позицію.

Арт�терапія як інноваційна технологія в освіті характеризується

комплексом теоретичних і практичних ідей, різноманіттям зв`язків

із соціальними, психологічними та педагогічними процесами,

здатністю до інтеграції та трансформації.

У системі корекційної роботи використовуються різні засоби,

але, які б засоби не добиралися, головне — це те, щоб вони були на�

сичені позитивними емоціями та передбачали використання ігро�

вої методики, яка посилює вплив на дітей.

У практиці роботи спеціалізованих дошкільних і шкільних за�

кладів почали використовувати різноманітні види арт�терапії, зо�

крема й лялькотерапію. Однак проведене нами дослідження вияви�

ло, що на сучасному етапі досліджені лиш окремі аспекти означеної

проблеми щодо місця і ролі лялькотерапії, а також значення впливу

мистецтва театру ляльок на дітей з особливими потребами у сучас�

них наукових працях розкриті ще недостатньо, що і зумовлює звер�

нення до даної теми.

У своїй роботі психологи І. Медведєва і Т. Шишова використо�

вують мистецтво театру ляльок як «лялькотерапію», тобто за допо�

могою театру ляльок вони лікують дітей від неврозів. Т. Калошна

використовує ляльок�маріонеток у психотерапевтичній роботі.

На думку Л. Виготського та В. Лебединського, у процесі пізнан�

ня реального світу дитина активно проеціює той досвід, який вона

сприймає, в ігрову ситуацію. Основним об'єктом, який забезпечує

дитині можливість самовираження, накопичення досвіду та його

корекції у процесі самостійної гри, тривалий час є ляльки, а театр

ляльок є джерелом естетичного впливу на людей будь�якого віку.

Культуролог Б. Єрасов підкреслює, що театр ляльок є активним

і функціонально значним культурним інститутом, який виконує

функцію соціалізації. Цей традиційний засіб комунікації є не тіль�
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ки джерелом розваг та інформації, він також є активним і функціо�

нально значущим культурним інститутом, який має життєву і твор�

чу силу та відіграє важливу роль у суспільстві. Через театр ляльок

людям прищеплюються загальноприйняті у суспільстві норми

і цінності [2, с. 176 ].

Лялькотерапія — це розділ психотерапії (арт�терапії), що вико�

ристовує як основний прийом корекційного впливу ляльку, що

є проміжним об'єктом у взаємодії дитини і дорослого. Метою ляль�

котерапії є допомогти дитині усувати  хворобливі переживання,

зміцнити психічне здоров`я, поліпшити соціальну адоптацію, роз�

винути самосвідомість, розв'язати конфлікти в умовах колективної

творчої діяльності.

Світ дитини — це світ дії і діяльності, а за допомогою лялькоте�

рапії виникає можливість увійти в цей світ. Доцільно зазначити, що

правильний добір іграшок і ляльок має велике значення: це можуть

бути звичайні ляльки, іграшки або лялькові будинки, що можуть

зображувати членів сім`ї дитини, які надають можливість дітям

безпосередньо виражати свої почуття. Коли діти розігрують сцени

з ляльками, є можливість спостерігати ставлення між членами

сім`ї: суперництво або суперечки між братами чи сестрами, піклу�

вання членів родини одне про одного та ін.  

А такі іграшки, як машинки, човники, літаки, мають велике зна�

чення для впертих, сором'язливих, відлюдних дітей, оскільки такі

діти набувають можливість просто грати з цими іграшками, а такий

процес заспокоює дітей, в них нормалізуються кров`яний тиск

і серцевий ритм.

Ляльки які дитина може надіти на руку (лялька — петрушка, ляль�

ка би�ба�бо) можна використовувати для того, щоб дитина могла  ви�

ражати свої емоції, для опису і виразу яких в неї немає потрібних слів.

Цікавим і корисним є такий вид арт�терапевтичної роботи,

як робота з побутовими поліфункціональними предметами, що

не мають чітко фіксованої функції (аркуші паперу, шматочки де�

рева, палки, мотузки, клаптики різноманітних тканин,  шматочки

шкіри тварин, пінопласт, та  інше).

У діях дитини з такими предметами на передній план висту�

пають не основні, а суттєві можливості цих предметів, з погляду ви�

користання їх з такого боку. Потрібна робота допомагає дитині

відкрити нові властивості і якості, які приховані при поверховому

сприйманні, при цьому розуміння сутності  предметів виявляються

повнішими й яскравішими.
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Будь�який побутовий предмет, який у руках дитини виходить

за межі свого утилітарного призначення та виявляє несподівані

якості, викликають у дитини художньо�естетичні асоціації.   

А процес «оживлення» різноманітних побутових предметів (оку�

лярів, чайників, віників, шарфів, рукавичок, капелюхів, портфелів,

пеналів, олівців, парасольок, хусток  та інших предметів) надає мо�

жливість дітям переносити свої проблеми, шкідливі звички на цей

предмет�образ. Це також сприяє послабленню переживань, відбу�

вається погашення негативних емоцій, які дитина відчула, тобто

відбувається вербалізація внутрішньої проблеми дитини.

«Оживлення» предметів здійснюється за допомогою дій і рухів.

Тому потрібно, щоб діти працювали з тими предметами, які мають

таку важливу якість, як функціональна рухомість, що закладена вже

в саму конструкцію предмета, — це, наприклад, гаманець, пара�

солька, скринька, коробка, які відкриватимуться та закриватимуть�

ся у процесі роботи. 

При «оживленні» предмета чи побутової речі, які при цьому

значно відхилятимуться від своїх звичайних функцій, в них відкри�

ватимуться нові якості, яких діти не помічали раніше, оскільки бу�

ли заховані за утилітарністю сприйняття цих предметів. Структурні

зв'язки між предметом чи річчю, дією і словом, яким предмет чи річ

називається, у процесі арт�терапевтичної роботи змінюються.

За множинністю проявів, багатогранністю властивостей і якостей

діти  відкривають для себе сутність предметів і явищ, що значно

розширює діапазон їхнього сприйняття   цих предметів.

Виконання таких завдань надає можливість дітям  діяти за таку

ляльку, говорити від її імені, наділяти її суто людськими якостями,

незалежно від того, наскільки вона зовнішньо нагадує людину.

У дітей є особлива якість ідентифікації з іншими людьми або пред�

метами чи явищами оточуючої дійсності. Оволодіння цією якістю

здійснюється «через розвиток здатності приписувати свої особли�

вості і нахили іншим, при цьому і переживати їх як свої» [3, с. 80].

Розвиток здатності до ідентифікації дає дитині змогу глибше

зрозуміти не тільки інших, а й усвідомити себе, своє внутрішнє «Я».

Особливою формою ідентифікації є антропоморфізм, коли якості

живих істот приписуються неживій матерії. Цей спосіб пізнання

себе і оточуючого світу особливо притаманний дітям. Для дитини

має значення те, що вона відчула, пережила, усвідомила в дії. А дії

з предметами, що «ожили», дають змогу дитині розвивати вміння

приставати до точки зору іншої людини, виражати її своєрідний
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характер, ставлення до тих, хто її оточує, а також допомагають

дітям вирішувати свої проблеми, позбавлятися їх за допомогою од�

ного з фундаментальних принципів театру ляльок — принципу

оживлення неживої матерії. 

Така робота з побутовим предметами надає також великі можли�

вості для розвитку багатьох здібностей дитини�фантазії, кмітливос�

ті, спостережливості, асоціативного мислення, ритмічності, плас�

тичності, спритності, лаконізму. 

Лялькотерапія використовує також музику і танок. Діти дуже

часто соромляться співати чи танцювати. А коли дитини бере пло�

ску ляльку, просмикує свої руки у м'які руки�рукавички ляльки,

що за розміром як дитина, то співає або танцює вже не дитина,

а лялька. За допомогою театральної ляльки формується соціальна

стійкість дитини.

Ляльки також використовуються і в логопедичній роботі. Поста�

новка правильного вимовляння звуків припускає відпрацювання

відповідних партикулярних позицій за допомогою показу та пояс�

нення. Корисно підкреслити, що діти мають схильність до насліду�

вання, наочних форм мислення, до гри. Тому доцільним є викорис�

тання ляльок у процесі корекції артикуляційних розладів та розвит�

ку дрібної моторики рук. Дитина надіває на руку ляльку, точніше —

вкладає свою руку в рот ляльки (зазвичай такі ляльки — це ляльки�

звірі), і вчиться вимовляти  звуки за допомогою ляльки, і зрештою

дитина  не буде соромитися своїх помилок при вимовлянні букв

звуків, слів.

Слід підкреслити, що на цих заняттях діти тричі психологічно

захищені: по�перше, дитина захищена ширмою, за яку вона схо�

валася; по�друге, дитина захищена лялькою, яка натягнена на її

руку і  яка є самостійною фігурою, чи окремим від дитини образом,

що перебирає на себе всі проблеми дитини, а це надає їй можли�

вість самовираження та самопізнання; по�третє, сама специфіка

театру ляльок полегшує дітям перенести внутрішні переживання на

символічний об`єкт.          

Потрібно зазначити, що арт�терапія і такий її напрям, як лялько�

терапія, використовують наукові і прикладні результати досліджень

в освітніх, виховних, корекційних і терапевтичних цілях розвитку

дітей з особливими потребами, що дає змогу успішніше вирішувати

питання, пов'язані з їхньою адоптацією у сучасне середовище.

Отже, у світлі викладеного можна зробити висновок, що вико�

ристовуючи весь комплекс соціально�психологічної підтримки,
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який включає прийоми і методи арт�педагогіки в корекційній ро�

боті, ми можемо створювати сприятливі можливості для самовира�

ження дітей з особливими потребами, поширити їхній інтерес

до навколишньої дійсності. При цьому потрібно брати до уваги

процесу не тільки навчання і виховання, а також, що не менш ва�

жливо, соціалізації цих категорій дітей.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ'Я

У СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ

В статье рассматриваются психологические подходы к изучению
проблемы здоровья, некоторые аспекты ценностного отношения к здо�
ровью, задачи и механизм развития ценностного отношения к здоровью.

The article reviews psychological approaches to studying a problem of
health, some aspects of the valuable attitude to health, problems and the
mechanism of development of the valuable attitude to health are considered.

За даними ООН, у світі налічується близько 450 млн людей із по�

рушеннями психічного та фізичного розвитку, що становить десяту

частину населення планети. Наша країна не є винятком. У ставлен�

ні до інвалідів сформувалося чимало специфічних чинників, які не

найкращим чином впливають на умови їхнього життя. Неосвіче�

ність, зневажливе ставлення оточуючих, зневіра ізолюють інвалідів

і гальмують їхній розвиток.

Втрачення певних функцій закономірно призводить до відпо�

відної перебудови всієї психічної діяльності людини. Відомо, що на

перших етапах вказаний процес характеризується внутрішнім дис�
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комфортом і супроводиться вираженими психологічними ознака�

ми негативного характеру (зниження психічної активності, погір�

шення емоційного стану, наявність депресивного фону та ін.). Слід

зауважити, що крім порушень в особистісній сфері, які значною мі�

рою обмежують можливості міжособистісної взаємодії, виникають

порушення у становленні системи адекватного ставлення до свого

здоров'я. Це суттєво визначає подальший процес інтеграції інвалі�

дів у трудові взаємини та до структури суспільних зв'язків.

На жаль, медицина, що покликана дбати про здоров'я людини,

не здатна подолати нинішню кризу. Наразі медицина як об'єкт роз�

глядає вже хвору людину.

З огляду на це обговорювана проблема має бути заявлена як про�

блема збереження та зміцнення здоров'я, підтримання рівня ресур�

сів і розкриття потенційних можливостей. Оскільки здоров'я вели�

кою мірою залежить від сопсобу життя людини, проблему збере�

ження здоров'я слід розглядати як психологічну проблему.

Здоров'я людини як наукова й практична проблема входить нині

в коло тих питань, які прийнято називати глобальними. На дум�

ку Г. Л. Апанасенко [1], доцільніше говорити про здоров'я як дина�

мічний стан, що дає змогу здійснити найбільшу кількість видоспе�

цифічних функцій при найекономнішій витраті біологічного суб�

страту. При цьому адаптаційні можливості людини є мірою її здат�

ності зберегти оптимум життєдіяльності навіть у неадекватних умо�

вах середовища.

Здоров'я людини можна визначити і як процес збереження та роз�

витку її біологічних, фізіологічних і психологічних можливостей, опти�

мальної соціальної активності за максимальної тривалості життя [2].

Загалом розмаїття підходів до визначення здоров'я можна звести

до двох — адаптаційного і креативного. З погляду адаптаційного

підходу, основа здоров'я людини полягає у здатності її організму до

компенсації. Загалом, висунута адаптаційна парадигма відображає

сутність стану здоров'я людини в його здатності до підтримки своїх

фізіологічних і психофізіологічних систем у постійній рівновазі

із впливами навколишнього середовища. Креативний підхід визнає

потребу в цілісному порядку: біологічного (вегетативного) здоров'я,

що означає відсутність фізичних дефектів і фізіологічних відхилень із

боку діяльності органів і систем організму людини; душевного (адап�

таційного) здоров'я — стійкої рівноваги людини з навколишнім

світом; духовного здоров'я людини та її самоактуалізації [3].
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Виходячи з того, що здоров'я є гармонією біологічного, душев�

ного та духовного буття людини, проблема здоров'я не може роз�

глядатись поза врахування цінностей людини як посередників

досягнення вищого рівня існування буття.  Кожна людина у певний

період свого життя неминуче стає перед індивідуальним ціннісним

вибором: куди піти далі і які цінності обрати? 

Отже, поряд із першими двома підходами є й третій, який безпо�

середньо об'єднує вихідні позиції перших двох. У цьому підході

цінність водночас виступає як значущість і ідеал [4].

У психології є група понять, для яких, з погляду Б. Ф. Ломова,

поняття «суб'єктивне ставлення» є родовим. Наприклад, «особис�

тісний зміст» розкриває суб'єктивне ставлення в смисловому ас�

пекті, в його зв'язку із суспільно випрацюваними значеннями, сми�

слова установка — в мотиваційному, почуття — в афективному, цін�

нісні орієнтації — в аспекті загальної спрямованості особистості,

відносини особистості (за Мясищевим) визначають суб'єктивну

позицію особистості в оточуючій дійсності [5]. 

Отже, суб'єктивне ставлення людини до об'єктів і явищ дійс�

ності визначається тим, які саме потреби і якою мірою «відбиті»

в них. Потреба виступає як форма зв'язку організму із зовнішнім

світом [6]. Водночас потреба є основним видом ставлення людини

до об'єктивної дійсності. Як кожне ставлення, вона має вибірковий

зв'язок людини з різними сторонами навколишньої дійсності, вона

потенційна, тобто виявляється за дії об'єкта і за відомого стану

суб'єкта вона характеризується активністю. 

Від того, які в людини потреби, які із них виражені сильніше, які

слабше, наскільки віддалені вони за змістом, значною мірою зале�

жить своєрідність системи відносин. Самі відносини загалом є своє�

рідною психологічною проекцією ціннісно�потребнісної сфери

людини, сутність якої щонайсильніше виражається в її вчинках. Іс�

тинне ставлення людини до дійсності до певного моменту є її потен�

ційною характеристикою і виявляється повною мірою лиш тоді,

коли людина починає діяти в суб'єктивно значущих для неї ситуа�

ціях [7]. Такий факт становить додаткову складність аналізу системи

відносин загалом і ставлення до здоров'я зокрема.

Потреба у здоров'ї має в різні вікові періоди однаково велику,

але, по�перше, потенційну цінність, яка актуалізується в стані хво�

роби, а по�друге — цінність, різну за змістом [6; 8; 9]. У середньому

віці (до 35 років) здоров'я усвідомлюється особистістю як одне
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з необхідних джерел забезпеченості. У другому періоді середнього

віку воно має самостійну цінність. У літньому віці здоров'я поціно�

вується за те, що дає можливість підтримувати ширші міжособис�

тісні зв'язки.

З огляду на те, що потреба в здоров'ї яскраво виражена в усіх

вікових періодах і саме ця потреба визначає активність особистості,

постає питання: чому люди по�різному дбають про своє здоров'я?

Можна назвати дві причини такої поведінки:

1. Різний перебіг життєвих процесів визначається ритмічним

характером напруги потреб. Залежно від умов життя потреба

наростає, загострюється, задовольняється і згасає. Безумовно, така

динаміка тим більше виражена, чим більш органічний характер

має потреба. Однак можна говорити про те, що до певних умов

(наприклад, стан хвороби самої людини або її близьких) потреба в

здоров'ї загострюється, а при благополуччі не стільки згасає,

скільки знижується.

2. Потреба споконвічно виступає лише як стан нужди організму,

що само по собі не здатне викликати жодну діяльність. Для того

щоб така потреба стала основою для цілеспрямованої поведінки,

вона повинна отримати визначеність стосовно зовнішніх об'єктів,

що їй відповідають, тобто опредметитися і тим самим передати

функцію організації діяльності предмету, здатному її задовольнити,

тобто мотиву. Момент, що дає початок цьому процесу, характери�

зується як «зустріч потреби із предметом», як «надзвичайний акт»

в її розвитку [10]. При цьому, що вище ступінь напруги потреби,

то ймовірніше, що остання приведе до формування домінуючого

осередку мотивації [6].

Виходячи з викладеного, суспільно значущим є таке ставлення
до здоров'я, що забезпечить актуалізацію потреби в здоров'ї і стійку
мотивацію на здоровий спосіб життя.

Очевидно, що відповідальне ставлення до здоров'я — досить

складне психічне новоутворення. Воно включає ставлення до здо�

ров'я як до цінності; формування уявлення про себе як про здорову

людину; переживання можливості втрачення здоров'я; здатність

використовувати в поведінці всю інформацію, що служить збере�

женню та зміцненню здоров'я [11].

Коли людина самостійно й усвідомлено розпоряджається своїм здо�
ров'ям, вона фактично реалізує право на своє здоров'я. Вона самостій�
но і відповідально реалізує свій потенціал, свої можливості розвитку. 
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Безумовно, без усвідомлення свого ставлення до будь�чого і до

здоров'я зокрема, неможливо змінити поведінку людини на його

поліпшення. 

На думку Г. С. Нікіфорова, до основних компонентів будь�якого

ставлення до здоров'я належать когнітивна, поведінкова і емоційна

складові [9]. Когнітивна складова ставлення до здоров'я полягає

в усвідомленні свого стану. Поведінкова — реалізується у вчинках

людини, її активності. Властива людині активність може бути поді�

лена на два потоки — це екстраактивність і інтроактивність. Коли

активність, спрямована зовні, наражається на перешкоди, вона не

реалізується сплвна. Незадоволеність результатами прояву зовніш�

ньої активності призводить до накопичення негативних оцінок

особистих досягнень. Це поступово знижує мотивацію до самореа�

лізації себе у справах, у соціальній взаємодії. Відбувається перероз�

поділ енергії в бік внутрішньої активності, що виявляється в поси�

ленні прагнення до самозмін й самовдосконалення [9]. Емоційна

складова ставлення до здоров'я повніше розкривається в доміную�

чому настрої. Підвищений, бадьорий, життєрадісний настрій при�

водить до підвищення життєвого тонусу і психологічної стійкості,

захищає від хвороб і створює основу для видужання у хворих. По�

чуттєву основу настрою утворюють, за С. Л. Рубінштейном, орга�

нічне самопочуття, тонус життєдіяльності організму і ті нечітко

локалізовані органічні відчуття (інтероцептивної чутливості), які

виходять від внутрішніх органів [12].

Ставлення до здоров'я іноді позначають терміном «валеоуста�

новка». Однак, якщо поняття «установка» застосовувати у класич�

ному смислі (Д. М. Узнадзе), то мова йде про «цілісний стан суб'єк�

та», що не є свідомим, але становить «своєрідну тенденцію до пев�

них смислів свідомості». Тут має місце не просто якийсь із смислів

психічного життя, а «момент її динамічної визначеності», тобто

спрямованості на певну активність [13]. 

Тобто валеоустановку можна визначити як психічне утворення,

що включає три компоненти, які відповідають, але не ідентичні та�

ким за смислом у структурі свідомого ставлення: уявлення про здо�

ров'я (здоровий спосіб життя) і про хворобу; емоційне ставлення до

проблем здоров'я і хвороби, їх суб'єктивна оцінка; стереотипи пове�

дінки, скеровані на підтримку здоров'я та подолання хвороби [14].

Таким чином, є два взаємозалежні види суб'єктивного ставлення

до здоров'я: усвідомлене (свідоме) і неусвідомлене (валеоустанов�
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ка). Досліджуючи проблему розвитку ціннісного ставлення до здо�

ров'я, ми ведемо мову про розвиток свідомого ставлення, розгля�

даючи чинні установки особистості як одну з умов, що визначають

ефективність означеного процесу. Отже, стає очевидним, що шлях

до зміцнення здоров'я лежить через перебудову свідомих підструк�

тур поведінки людини. 

Відомо, що у студентів з інвалідністю переважає анозогнозич�

ний тип ставлення до своєї хвороби, тобто для них характерною

є дезадаптивна форма неприйняття, упертого витіснення, нездат�

ність адекватно усвідомлювати свій стан, відкидання думок про

особистий фізичний дефект (хронічне захворювання) та його на�

слідки [15]. Тому механізмом розвитку ціннісного ставлення

до здоров'я може бути корекція, переконструювання когнітивних

структур, які сприяють подоланню суперечностей між усвідомлен�

ням цінності здоров'я та реальною поведінкою.

Отже, основні завдання з формування ціннісного ставлення

до здоров'я  полягають у своєчасній комплексній діагностиці інди�

відуально�психологічних, особистісних особливостей, міжособис�

тісних взаємин, самоставлення та ставлення до хвороби; вивченні

можливості компенсації виявлених порушень за допомогою інших

можливостей; багаторазовому повторенні послідовних змін на рівні

свідомості і поведінки особистості (зміни в підструктурах свідомос�

ті, які визначають поведінку, зміни стану організму на емоційному

рівні, усвідомлення власного стану і ставлення до хвороби й усві�

домлення його причин).

Зовнішні й внутрішні причини, що змінюють стан організму,

різноманітні, а відтак процес усвідомлення власного стану й аналізу

його причин може перебігати в кожної людини нескінченну кіль�

кість разів. І лише сукупний результат багаторазових повторень

розглядуваного процесу визначає ставлення особистості до здо�

ров'я загалом. Таким чином, ставлення до здоров'я складається по�

ступово, впродовж тривалого часу [16; 17].

Механізмом розвитку ціннісного ставлення до здоров'я є ціле�

спрямована активна діяльність суб'єкта щодо розв'язання супереч�

ностей між усвідомленням цінності здоров'я та реальною поведін�

кою. Внутрішньособистісними умовами, що впливають на результат

розвитку ціннісного ставлення до здоров'я, є індивідуальні характе�

ристики (рівень суб'єктивного контролю, самооцінка, рівень дома�

гань, мотивація до успіху чи уникнення невдач) як основа своє�
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рідності реакції особистості на вплив ззовні; потреби (насамперед,

потреба в здоров'ї) як форма зв'язку організму із зовнішнім світом;

засвоєні норми, цінності й еталони як складові минулого досвіду

особистості, які визначають специфіку ставлення до здоров'я.

Засобами розвитку ціннісного ставлення до здоров'я є спрямо�

вані соціальні впливи, що полягають у наданні значущої інформації

про здоров'я. Способом, що підвищує значущість одержуваної ін�

формації, виступає активізація діяльності, скерованої на самопіз�

нання, рефлексію, розширення уявлень про обрану професію, ко�

лективна й індивідуальна творчість.
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО
ФАХІВЦЯ ЯК СУБ'ЄКТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВНЗ

В статье изложена авторская концепция психологической подго�
товки будущих специалистов�правоведов, которая гармонизирует
внутреннее психическое развитие личности и внешние условия
социально�профессиональной жизни, содействует проектированию
сценариев профессионального становления, адекватной самооценке
и психологической стабильности будущих специалистов юридической
деятельности.

Author conception of psychological education of future specialists�legists,
which harmonizes internal psychical development of personality and external
factors of socially�professional life, assists to planning of scenarios of the pro�
fessional becoming, adequate self�appraisal and psychological stability of
future specialists of legal activity, is expounded in the article.

Реформування сфери професійної правничої діяльності висуває

певні вимоги до розроблення й упровадження нової концепції ос�

віти суб'єктів цієї діяльності, яка, насамперед, передбачає форму�
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вання їхніх здібностей і компетенцій у розв'язанні класу сучасних

професійних завдань. Означена вимога зумовлює необхідність

у проектуванні та конструюванні особливого суб'єктного освітньо�

го простору, що є фундаментом загального процесу професіогенези

особистості, а також необхідною умовою саморозвитку та самозро�

стання людини як суб'єкта життєздійснення. 

Ю. М. Швалб стверджує, що «сфера освіти дедалі ширше стає

простором осмисленого вибору суб'єктом форм і змісту власної

освіти, більше того учень тільки тоді може ефективно включитись

у систему освіти, коли він сам стає активним суб'єктом розбудови

та розвитку самої системи освіти»  [9, 315]. 

Отже, змістові компоненти освітнього процесу правників мають

містити не тільки інституціональні форми навчання (базові нав�

чальні дисципліни), що формують правничі знання, а й, предусім,

ті навчальні предмети, навчальні та соціально�психологічні тренін�

ги, різноманітні технології професійного розвитку, які визначають�

ся навчальним цілепокладанням і навчальними інтересами студен�

тів, сприяють розвитку їхньої правосвідомості як базової профе�

сійної категорії, професійного мислення, формуванню здатності

фахівця до професійної рефлексії, саморегуляції, психологічної го�

товності до професійної діяльності, потреби в самоактуалізації то�

що. Саме такі змістові компоненти освітнього процесу утворюють

суб'єктний освітній простір (рис.1), оскільки спрямовують зусилля

студентів на усвідомлену й цільову самозміну, побудову нових мо�

делей життєздійснення на базі новоутворень, що є результатом ви�

рішення прийнятого навчального завдання, котре інтегрує профе�

сійне навчання і професійну діяльність.

Запропонована нами змістова модель суб'єктного освітнього

простору професійно�навчальної правничої діяльності орієнтована

на формування інваріантного образу професіонала в процесі реалі�

зації розвивальної програми інтерактивного навчання, яка перед�

бачає постійну, систематичну психологічну підготовку студентів до

здійснення професійної діяльності.

Л. В. Корват вважає, що «психологічну підготовку можна розгля�

дати як навчальний процес формування психологічної готовності

особистості постійно діяти та розвиватись відповідно до отриманих

знань у професійній діяльності та повсякденному житті» [6, 432].

У запропонованій нами моделі поняття психологічної підготов�

ки використовується у шишому розумінні, оскільки включає в себе
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і навчальний процес, і соціально�психологічний супровід станов�

лення фахівця як суб'єкта професійної діяльності. Під психологіч�

ною підготовкою ми насамперед, розуміємо, формування психоло�

гічної структури професійної діяльності та створення умов для са�

мореалізації суб'єкта в майбутній професійній діяльності.

З огляду на викладене, змістова модель суб'єктного освітнього

простору має чотирикомпонентну структуру: 

Перша компонента — навчальні дисципліни, які є фундаментом

психологічної підготовки студентів до професійної діяльності.

Результатом вивчення психологічних дисциплін є набуття студен�

тами різнобічних і системних знань про психологію людини та осо�

бисту психіку, психологічні особливості професійної і управлінсь�

кої діяльності тощо.

Друга компонента — навчальні тренінги: спеціально організова�

ні дії з моделювання навчально�професійних ситуацій, метою яких

є формування базових понять на основі проблематизації індиві�

дуального досвіду учасників, результатом яких є розширення інди�

відуального репертуару способів дій у професійних ситуаціях.

Третя компонента — соціально�психологічні тренінги — спеціально

організоване спілкування, що допомагає його учасникам освоїти про�

фесійну діяльність, з'ясувати в ній сенс для себе, усвідомити її цінність,

навчитися вирішувати особистісні проблеми, зокрема професійні.

Четверта компонента — сурядні технології професійного роз�

витку суб'єкта, що сприяють особистості стати повноцінним су�

б'єктом професійного життя, подолати труднощі процесу професій�

ного становлення, засвоїти технології самозбереження, спонукають

до реалізації її потенціалу, самовдосконалення, самоактуалізації.

Перелічені компоненти є взаємодоповнюючими і тому включа�

ються до навчального процесу паралельно і таким чином, забезпе�

чують комплексність і цілісність процесу формування суб'єктності

майбутніх правників, їх самозміну та саморозвиток. 

Конструювання суб'єктного освітнього простору передбачає, на наш

погляд, активне включення суб'єкта в професійно�навчальну діяльність

через перетворення зовнішніх впливів в професійно�смислові конст�

рукти, відповідно до логіки психічного розвитку власне суб'єкта (рис.2). 

Підтвердження нашої думки знаходимо у А.Тешфела: «Зміню�

ючи себе, індивід змінює соціальне середовище, змінюючи його,

змінюється сам» [7, с24]. Але самозміна суб'єкта навчально�про�

фесійної діяльності можлива лише за умови створення суб'єктного
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освітнього простору в системі розвивального освітнього середо�

вища. Тільки за цієї умови навчальне завдання постає як завдання

на самозміну власне суб'єкта навчально�професійної діяльності,

тільки за цієї умови можливе формування здатності суб'єкта до ви�

конання певних класів професійних завдань.

Рис.2. Динамічна модель суб'єктного освітнього простору

«Становлення професіонала є «приріст» до психіки людини, її

збагачення», — зазначає А. К. Маркова [8, с. 253]. Отже, маємо

впевненість, що збагачення психіки суб'єкта професійно�навчаль�

ної діяльності та його розвиток відбувається за рахунок комплекс�

ної дії взаємодоповнюючих технологій професійного розвитку,

що є стрижнем суб'єктного освітнього простору (рис. 3).

Розроблення й упровадження в навчальний процес цілісної сис�

теми технологій професійного розвитку суб'єкта дають змогу роз�

в'язати низку проблем, що є в сучасній вищій школі щодо форму�

вання особистісної готовності випускників до здійснення профе�

сійної діяльності. 
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Рис. 3. Система технологій професійного розвитку суб'єкта

Навіть упровадження у навчальний процес окремих технологій

професійного розвитку веде до значного підвищення рівня розвит�

ку суб'єкта навчально�професійної діяльності. Наприклад, розви�

вальна діагностика дає змогу виявити ті особистісні та діяльнісні об�

меження кожного суб'єкта навчальної діяльності, що піддаються ко�

рекції в процесі її соціально�психологічного супроводу; розробити

та реалізувати індивідуальні програми розвитку майбутніх фахівців.

І. В. Вачков переконаний, що «саме тренінг з�поміж інших пси�

хологічних методів дає змогу реалізувати необхідні психологічні

умови розвитку професійної та особистісної самосвідомості людей
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актуалізації їхніх ресурсів, змінити їхню поведінку і ставлення

до світу та інших людей» [1, с. 12].

Практика використання в навчальному процесі тренінгових тех�

нологій підтверджує, що впровадження комплексної тренінгової
програми соціально�психологічного супроводу професійної освіти

забезпечує психологічну стабільність майбутніх фахівців правничої

діяльності, розвиток їхньої мотивації, спрямованої на формування

конкурентоспроможності на ринку праці, впевненості щодо праце�

влаштування, адекватної самооцінки, кар'єрних орієнтацій, реф�

лексії особистого професійного досвіду тощо.

Наведемо загальний абрис тренінгів, що утворюють змістову

модель суб'єктного освітнього простору професійно�навчальної

правничої діяльності, впроваджену нами в освітній процес Мико�

лаївського міжрегіонального інституту розвитку людини Універси�

тету «Україна» та Миколаївського державного університету.

1. Тренінг адаптації студентів до нових форм і умов життєдіяль�

ності, результатом якого є формування в студентів навчальної моти�

вації, поглиблення процесів саморозкриття. Учасники тренінгу виз�

начаються зі своїми життєвими планами і стратегіями їх реалізації,

активно пристосовуються до умов і вимог соціального середовища

шляхом засвоєння і прийняття цілей, цінностей, норм поведінки,

характерних для студентства вищих навчальних закладів України.

2. Тренінг особистісної готовності до професійної діяльності, що пе�

редбачає формування потреби студентів бути суб'єктом, усвідомлення

зростання їхніх можливостей, створення моделі професійної діяльнос�

ті, розуміння професійного «Я», самоідентифікацію в професії, підви�

щення адекватності та полімодальності професійного сприйняття.

3. Тренінг здатності до професійної комунікації, що спрямований

на формування умінь майбутніх правників розуміти наявність

і сутність проблем у сфері професійного спілкування, загальних

підходів до їх вирішення, формування комунікативного потенціалу

суб'єкта правничої діяльності.

4. Тренінг лідерства, метою якого є розширення уявлень учас�

ників про лідерство, активізація їхнього лідерського потенціалу,

оволодіння техніками лідерського впливу, розвиток лідерських

умінь, підсилення мотивації лідерства.

5. Професійно2психологічний тренінг, що організує рух людини

в професійній компетенції, формує професійне мислення, рефлек�

сію, алгоритми професійних дій у конкретних практичних ситуаціях.
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6. Тренінг толерантності, який передбачає виявлення різних то�

чок зору учасників і порівняння за різними критеріями їхній аргу�

ментації; створення проектів, втілення ідей, що виникають під час

обговорення, вироблення індивідуального когнітивного стилю

професійної діяльності; роботу з проявами толерантності�інтоле�

рантності на емоційному рівні: емоційне прийняття, розуміння,

співробітництво; формування толерантних навичок і планів соці�

альної поведінки, що забезпечує відкритість мислення, дивергент�

ність, креативність, готовність до інновацій та, загалом, сприяє

особистісному зростанню майбутніх правників.

7. Тренінг професійної ідентичності, що націлений на вироблення

кожним учасником особистого професійного стилю, усвідомлення

професійних можливостей, визначення шляхів професійного зро�

стання, кар'єрних орієнтацій, формування рефлексивного ставлен�

ня до професії. 

8. Тренінг коппінг2поведінки, основні завдання якого полягають

у розвитку й удосконаленні адаптивних якостей і вмінь, що необ�

хідні для поліпшення адаптації правників в умовах професійного

стресу; формуванні здатності та готовності вирішувати життєві

проблеми, навичок подолання деструктивних тенденцій професій�

ного розвитку (криз, стагнацій, деформацій); засвоєнні конструк�

тивних технологій професійної поведінки; коригуванні форми

реакції на ситуації неуспіху в професійній діяльності.

9. Тренінг управлінських умінь, який дає змогу сформувати у сту�

дентів цикл управлінських умінь, соціальну компетенцію керівни�

ка, високу управлінську культуру; оволодіти ефективними метода�

ми керівництва, організації командної роботи, вміннями позитив�

ної мотивації персоналу, його моніторингу та розвитку.

10. Тренінг саморегуляції особистості, що спрямований на форму�

вання адекватного функціонального стану, оволодіння прийомами

саморегуляції психічних станів, відбір адекватних конкретним си�

туаційним умовам життя людини схем її поведінки, трансформацію

минулого досвіду в теперішні та майбутні ситуації, проектування

особистісної професійної траекторії розвитку, усвідомлення себе як

активного суб'єкта життєздійснення.

Моніторинг соціально�професійного розвитку дає змогу виявити

параметри особистісного та професійного розвитку, які виступають

критеріями ефективної організації професійної освіти, а за потре�

би — здійснити корекцію професійного становлення.
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Психологічне консультування з проблем соціально�професійного
розвитку слугує для орієнтації суб'єкта на індивідуальну траєкторію

професійного розвитку, враховуючи право суб'єкта самостійно

приймати рішення щодо особистого професійного становлення та

нести відповідальність за наслідки цього рішення.

Соціальне проектування альтернативних сценаріїв життєздійснення
дає можливість суб'єкту «цілеспрямовано пізнавати, прогнозувати,

визначати та здійснювати своє життя відповідно до особистісних жит�

тєвих цінностей та принципів, життєвої стратегії, проекту» [5, с. 70].

Участь у діяльності професійно�орієнтованих громадських органі�
зацій (прикладом може слугувати «Юридична клініка») прискорює

соціалізацію молоді через залучення до діяльності, в якій набува�

ється досвід професійної роботи, що створює сприятливі умови для

подальшого працевлаштування за фахом.

Організаційно�діяльнісні ігри створюють навчально�професійний про�
стір, в якому розгортається процес колективного професійного мис�

лення з метою самостійного знаходження способів вирішення класу

професійних завдань, які будуть реалізовані в соціальній практиці.

Використання в навчальному процесі розглянутих технологій

формує психологічну структуру навчально�професійної та профе�

сійно�практичної діяльності і відповідно становлення майбутнього

фахівця як суб'єкта цієї діяльності, максимально сприяє професіо�

генезі правника�професіонала. 
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ТІЛЕСНЕ У РОЗВИТКУ ПСИХІКИ ЛЮДИНИ

В статье обосновываются теоретические принципы роли телес�
ного начала в формировании психики человека. Согласно литератур�
ным данным и результатам собственных исследований показаны ос�
новные аспекты взаимосвязи психического и соматического в целост�
ном развития индивида. Указывается на необходимость наряду
с психическим и соматическим развитием в норме, использовать
понятие «психосоматическое развитие».

Theoretical principles of the role of corporal origin in the formation of
humans psychology are substantiated in the article.   

The main aspects of interconnection of somatic and person's psychological
development are shown according to the facts from literature and the results of
own researches. It is pointed to the necessity to use the concept of «psychoso�
matic» development on a level with psychological and somatic ones. 
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В останні роки у науковій літературі виросла зацікавленість

до проблеми тілесності. В різних напрямках психологічної науки,

філософії, культурології, психотерапії паралельно розглядаються

за своєю суттю ідентичні, взаємодоповнюючі ідеї з цієї проблеми.

Відбувається формування єдиного багатоликого простору психоло�

гії тілесності, який інтегрує різні напрямки психології і гуманітар�

ного знання, науку і практику. Тілесність виявляється в фокусі вив�

чення феномену людини, оскільки тіло є межею обапіл пов'язано�

го, зовнішньо�внутрішнього світу, що постає людині у вигляді двох

розділених тілесною оболонкою областей tera incognita, які знахо�

дяться між собою в складних відносинах взаємної обумовленості

і які засвоюються і творяться людиною в своїй свідомості в процесі

здійснення різнобічної когнітивної і ергативної діяльності. 

Аналіз цих досліджень показує, що центральним питанням цієї

проблеми є осмислення поняття «тілесність», взаємозв'язку тілес�

ного і духовного. Розглядаючи предметний зміст терміну «психоло�

гія тілесності» багато авторів відмічають, що він не співпадає з тра�

диційним розумінням терміну «психосоматика», який цілком від�

несений до області патології, в зв'язку з чим за рамками наукового

аналізу виявляється дуже широкий спектр психосоматичних про�

явів у нормі. При цьому наголошується, що крім традиційних двох

аспектів розвитку: фізичного і психічного, має бути виділений ще

один аспект — психосоматичний розвиток, який розглядається

в логіці культурно�історичної концепції розвитку психіки Л. С. Ви�

готського [3, 8,9]. 

Поняттям «тілесність» визначається тіло людини з присутньою

йому руховою активністю, експресивними формами прояву коор�

динаційно�рухових механізмів, яке знаходиться в соціокультурному

просторі і взаємодіє з ним. Іншими словами, «тілесність» — це тіло

людини, детерміноване в своїх проявах координаційними (фізіоло�

гічними, біомеханічними, психологічними) механізмами і особли�

востями соціуму. Таким чином, тілесність як явище, що виникло на

перехресті природного, онтогенетичного і соціокультурного поєд�

нує в собі не тільки фізичні, об'єктивовані наслідки, але і ті якості

(знаки), якими само тіло не володіє, але які надані йому співтова�

риством (символізація тіла). 

Теоретико�методологічною основою інтенсивного розвитку

психології тілесності є теоретичні положення культурно�історичної

концепції Л.С.Виготського та теорії діяльності О.М.Леонтьєва.
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Виходячи з цього, тілесність людини культурно детермінована

і розвивається в онтогенезі. Вона входить в загальний поступ пси�

хічного розвитку як його необхідна умова та інструмент, і подібно

будь�якій психічній функції набуває знаково�символічний харак�

тер (культурну форму). У нашій концепції пошук і вивчення психо�

соматичних феноменів норми пов'язаний з перенесенням, по ана�

логії, закономірностей психічного розвитку в площину психосома�

тичного онтогенезу. Так само як розвиток вищих психічних функ�

цій (ВПФ) призводить до появи психологічних новоутворень, роз�

виток тілесності викликає виникнення нормальних психосоматич�

них феноменів (образ тілесного «Я», тілесного самопочуття, болю

і т.п.). Розвинений тілесний феномен, на відміну від натуральної

органічної функції, може розглядатися як аналог ВПФ, адже він

володіє всіма її характеристиками (соціальністю, опосередкованіс�

тю, можливістю довільного контролю). 

Психіка людини, сформована в процесі засвоєння культури,

формує тіло не тільки згідно фізичних законів, але і за принципами

людської культури. Саме в цьому полягають відмінності людського

здоров'я від здоров'я тварин. Існуючий зв'язок духовного і тілесного

нас цікавить перш за все тому, що духовний розвиток індивіда ство�

рює важливу передумову розвитку «тіла» соціуму, механізмів його

самоорганізації, включаючи і соціальні. Людське тіло лише до пев�

ного моменту може знаходитися поза соціальною сферою, на від�

повідному етапі онтогенезу воно включається в систему соціальних

відносин, в соціальну життєдіяльність людей і тоді вже виступає як

тілесність. Тілесність людини, її рухова активність беруть участь

в системі соціально спонтанної взаємодії різних соціальних факто�

рів, які об'єктивно можуть призводити до зміцнення чи руйнування

тих чи інших властивостей, якостей і до їх удосконалення, чи нав�

паки — до деградації, в наслідок особливостей образу життя.  

Отже, можливість емпіричного дослідження тілесності з опера�

ціональних позицій, використання тілесності як інструменталь�

ного засобу вивчення психічного розвитку дітей в онтогенезі, може

сприяти встановленню тих закономірностей, які визначають пси�

хофізіологічний і психічний розвиток індивідуальних особливос�

тей, зокрема інтелекту, що в свою чергу дає можливість встановити

різницю в ролі зовнішніх і внутрішніх факторів у процесі розумово�

го розвитку. На основі узагальнення епідеміологічних даних і даних

психологічних досліджень групою вчених була висунута навіть
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гіпотеза про те, що рівень інтелекту IQ у дитячому віці є предик�

тором індивідуальних відмінностей у фізичному здоров'ї (включа�

ючи і тривалість життя) в більш пізні вікові періоди. 

Таким чином, виходячи з культурно�історичної концепції роз�

витку психіки, тілесний розвиток людини (нормальний і аномаль�

ний) може розглядатися як процес пов'язаний з загальним поступом

психічного розвитку і внаслідок цього не обмежується тільки зро�

станням організму, накопиченням фізіологічних змін, т.б. не тільки

як біологічна умова розвитку психіки. В онтогенетичному ж розвит�

ку тілесності, як неодноразово відмічалося в літературі, можна виді�

лити два контури (аспекти): соціалізація тіла, в процесі якої людина

засвоює норми, як треба поводитися з власним тілом, які прийняті

в даній культурі (норми харчування, здорового способу життя і т.п.);

психологізація тіла — формування психологічної структури і психо�

логічних способів саморегуляції тілесних феноменів [5]. 

Тілесний образ є основою формування першого враження про

іншу людину — складного психологічного феномену, який включає

в себе почуттєвий, логічний і емоційний компоненти, де найбільшо�

го значення набувають особливості зовнішнього вигляду і поведінки.

У проявах особистості, відображених у першому враженні, знаходить

своє вираження її сутність, яка розкривається лише в її головних

зв'язках з дійсністю: в праці пізнанні, спілкуванні [6]. Процес сприй�

няття людини людиною в цьому сенсі є дуже важливим, якщо не ска�

зати визначальним, у формуванні такого психологічного феномену

як харизм: наділення особистості властивостями, які викликають

поклоніння перед нею і безперечну віру в її можливості. Як відомо

харизматичний імідж педагога чи політика, так само як і будь — яко�

го іншого лідера чи керівника, багато в чому визначає його професій�

ну майстерність і успішність спілкування та професійну успішність. 

В історії психології традиційною була дуалістична опозиція

«духу» і «тіла», в зв'язку з чим підпорядкованість одного іншому із

компонентів діади відбувалося в залежності від теоретичної орієн�

тації дослідника. Сьогодні тілесність, як сутнісна риса суб'єкта, пе�

рестала бути ієрархічно нижчою. Вона виступає як сфера тілесного

досвіду, як невід'ємна і багато в чому визначальна частина самосві�

домості індивіда. Невипадково К.Ясперсом було введене поняття

«тілесності свідомості». 

У житті людина здійснює свою рухову активність у матеріаль�

ному предметному світі, але управляє нею, сприймає і усвідомлює
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її в ідеальному світі своїх уявлень, які суб'єктивно відтворюють

як матеріальну, так і ідеальну реальності. Не враховуючи цього дуа�

лізму не можливо адекватно і ефективно аналізувати активність,

формувати адекватні дійсності уявлення і поняття. Можна сказати,

що будь�яка діяльність людини складається з множини активнос�

тей, а отже є також за своєю природою дуалістичною. Реальність

сприймається людиною шляхом психічного відображення образ�

ного і логічного схематизацією — єдиним способом її пізнання (бе�

зумовно в тій чи інший мірі суб'єктивного). Зокрема, суб'єктив�

ність пізнання реальності визначається спрямованістю психоло�

гічної настанови на спосіб і вибірковість пізнання, а після того як

сформована мета і попередні варіанти задачі людина, на базі схема�

тичного уявлення про реальність, формує її мисленнєву модель —

схематичне уявлення щодо реальності, орієнтоване на успішне рі�

шення сформованого завдання. Не випадково відмічається, що дія

як моторний акт володіє функціями не тільки виконання, але і по�

родження в формі гетерогенезу, аналогічно когнітивному акту. [2]. 

Предметно�організовані дії людини (ті, що підкоряються

предмету) за своєю будовою відповідають якостям предметно�зна�

ряддєвих рухів і предметного середовища діяльності. Ці рухи ле�

жать в основі процесів формування предметно�знаряддєвого відо�

браження світу, образу предметно�значущої ситуації, прийняття

рішення щодо досягнення програмованого результату, встановлен�

ня взаємовідносин між виконавчими, когнітивними і інтелектуаль�

но�духовними компонентам психіки. Таким чином, психіка, свідо�

мість, інтелект будучи регуляторам рухів «одухотвореного тіла» самі

породжуються предметно�організованими діями.  

Принцип цілісності людини, психофізичної єдності був систе�

мо�створюючим і в науковій концепції Б.Г.Ананьєва, що і обумови�

ло її своєрідний антропологізм. Цей принцип робить більш ясною

і зрозумілою багаторівневу детермінацію психіки з боку структури

людини як суб'єкта, в яку входять не тільки власні особистісні

якості і стани, що формуються соціумом, а й природні індивідні

характеристики — якості людини в цілому. Було встановлено, що

продуктивність функціонування людини як суб'єкта залежить

не тільки від особистісних якостей і здібностей при здійсненні

діяльності, а й від сили енергетичного потенціалу, який несе в собі

організм людини. Як показали дослідження Б.Г.Ананьєва і його

учнів, де були проінтерпретовані дані різних наук, що вивчають
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людину, загальна енергетика організму залежить від особливостей

тілобудови людини, від типу вищої нервової діяльності (ВНД), від

особливостей процесів обміну в організмі, від вегетатики, від віку,

від образу життя та ще від багатьох факторів. 

Ці дані дозволили сформулювати принципово важливу для ро�

зуміння природи психіки ідею про інформаційно�енергетичні спів�

відношення в нервово�психічній діяльності людини. Було вказано

і на той факт, що динаміка коркової активації безпосередньо пов'яза�

на з похідними для живої тканини енергетичними процесами обміну

в роботі мозку. Підтримка мозку в активному (робочому) стані забез�

печується біохімічними і біофізичними процесами організму (на біо�

хімічному рівні відбувається розпад АТФ з виділенням енергії,

біофізичний — використовує цю енергію на роботу м'язів і нервових

клітин). Сама ж сома (тіло), маючи той чи інший рівень метаболічної

активності — енергетичний потенціал, спрямовує енергію на функ�

ціонування мозку. Ступінь інтенсивності цього метаболізму знахо�

диться в тісному зв'язку з збудженням ЦНС, що і позначається

на ефективності перетворення одного виду енергії в інший. 

Регуляція процесів метаболізму в організмі здійснюється

вегетативною нервовою та ендокринною системами. Основна роль

цієї врівноважуючої ланки між зовнішнім і внутрішнім середови�

щем полягає в точній і тонкій налагодженості енергетичних проце�

сів в організмі, яка здійснюється у відповідь на сигнали із зовніш�

нього середовища. Із даних літератури відомо, що особливості веге�

тативно�ендокринної системи характеризують конституціональ�

ний тип і визначають реактивність фізіологічних функцій. Виходя�

чи з цього стає більш зрозумілим зв'язок психічних особливостей

людини з типом тілобудови опосередкований ендокриніумом.

Не випадково, що в останній час стали говорити про певний «енер�

гетичний потенціал» того чи іншого конституціонального типу.

Більше того, ступінь інтенсивності метаболізму розглядається як

відповідний енергетичний рівень людини, як її «соматичний енер�

гетичний потенціал» [7]. 

У даному випадку енергетичний потенціал людини виступає як

результат інтеграції індивідних якостей. В цьому сенсі правомірно

говорити, що сома, біологічна структура створює передумови для

функціонування більш високого ієрархічного рівня людини — пси�

хічного. На основі уявлень, щодо енергетичної складової психіки

з'явилося поняття »ціни» психічної діяльності, а також залежності
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і успішності її від величини енергетичних витрат, які використані

за для здійснення цієї діяльності.  Сома генерує тілесну, соматичну

енергію, збудження мозку — збудженість, як умову його можливос�

ті здійснювати  психічну діяльність [10]. 

Саме тому, виходячи з цього методологічного принципу цілісно�

го підходу до вивчення людини (Б.Г.Ананьєв), у своєму комплекс�

ному дослідженні психосоматичних особливостей дитини як пре�

дикторів розумового розвитку, її біологічні витоки включаються

в системну єдність з вищими психічними функціями. У нашому до�

слідженні дитина вивчається на різних рівнях її структурної орга�

нізації: соматичному, психомоторному, сенсорно�перцептивному,

психофізіологічному, нейропсихологічному, інтелектуальному.

Ці напрямки дослідження являють собою реалізацію комплексного

підходу на практиці. Отже, при аналізі проблеми співвідношення

психічних і нейрофізіологічних процесів ми виходимо з системного

підходу (Б.Ф.Ломов), який передбачає діалектичну єдність психо�

логічного і фізіологічного, як різних рівнів організації життєдіяль�

ності і поведінки.  

Рівень розвитку тілесності позначається на сенсорній організа�

ції людини, як одному із інтегральних психічних новоутворень

по відношенню до всіх відомих і невідомих психічних якостей,

станів, процесів і функцій. Ананьєв Б.Г. стверджував: «...Сенсорно�

перцептивні процеси...відносяться... до корінних феноменів жит�

тєдіяльності, пов'язаних з глибинними прошарками цілісної струк�

тури людського розвитку особистості... Людині в цілому, як інди�

віду і особистості, відповідає лише сенсорно�перцептивна органі�

зація як єдина система всіх без виключення модальностей, включе�

на в свою чергу в загальну структуру людського розвитку» [1,с.51]. 

Результати власних досліджень по вивченню сенсомоторних

реакцій дітей і підлітків з різним рівнем психометричного інтелекту

за шкалою Д.Векслєра показали, що швидкість сенсомоторних

реакцій, яку демонструють досліджувані — це інтегральна якість,

яка формується протягом тривалого часу і знаходиться в певному

співвідношенні з загальним рівнем розумового розвитку, уваги,

мислення [11,12]. Дослідження якості графічних рухів цих же дітей,

при блокуванні у них зорового аналізатора також засвідчують, що

сенсорна організація, сенсорне пізнання виступає як цілісний ком�

понент відчуттєвого пізнання, який доповнює когнітивний процес

при сприйманні образів оточуючого світу. 
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Зокрема було показано, що становлення рухового образу і від�

творення рухових дій залежить від рівня розвитку та активності

сфер психіки: свідомості і процесів, які здійснюються на сенсор�

ному рівні, під порогом свідомості. У даному випадку, свідомі про�

цеси сприймання і осмислення й сенсорні дії з неусвідомленими

відчуттями — не першо� і другорядні, а механізми психіки, які спів�

працюючи доповнюють, підсилюють один одного у вирішенні

рухової задачі. У даному випадку, сенсорика сприяє розшифровці

того, що свідомістю не сприймається, допомагає синтезувати це

закодоване у мотиви і образи дій та оцінювати власні дії відповідно

до наявної програми поведінки. Завдяки роботі сенсорної сфери

відбувається уточнення і доповнення образу графічних малюнків.

У цьому сенсі звичайні діти виявляють більшу творчість до матеріа�

лу (інформації) від сенсорних образів на відміну від дітей із затрим�

ками психічного розвитку.

Літературні дані та результати власних досліджень вказують

на можливість диференціації виконавчих, перцептивних, пізна�

вальних, розумових дій та їх, так би мовити моторне забезпечення,

чи як сказав би В.П.Зінченко «алфавіт». На сьогодні, так звані іде�

альні, психічні, розумові дії, всупереч П.Я.Гальперіну, виявляються

доступними для інструментально�психологічних досліджень. Ос�

танні свідчать про те, що скорочення і редукція рухів при форму�

ванні тих чи інших дій, насправді являє собою не більш ніж зміну

моторного алфавіту їх виконання. Саме за рахунок цього відбу�

вається зростання швидкості, ефективності когнітивних актів [11].

Підтверджується давнішнє висловлювання Ч.Шеррінгтона, який

локалізував елементи пам'яті і передбачення на завершальних лан�

ках дії, рівно як і положення С.Л.Рубінштейна, що в дії можна

знайти витоки всіх елементів психології.

Виявилося, що живий рух (дія) — не просто «клітинка» розвитку,

а «жива істота», як характеризував його М.О.Бернштейн. Ця «істо�

та» не тільки реактивна, еволюціонує, інволюціонує. Біодинамічна

тканина живого руху не тільки пов'язана з чуттєвою тканиною об�

разу, що його регулює, але і володіє власною чутливістю. Разом вони

створюють те, що О.В.Запорожець назвав відчуттям руху. Останнє —

неоднорідне: є відчуття до ситуації і відчуття до здійснюваного чи

потенційного руху. Відбувається постійне чергування цих видів від�

чуття. Таке чергування забезпечує підґрунтя елементарних рефлек�

сивних актів, зміст яких створює співставлення ситуації з проміж�
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ними результатами дії, можливостями її продовження, т.б. існує

ситуація, а далі — оцінка: можу — не можу. Подібні акти названі

фоновою рефлексією, яка, розуміється, є не усвідомленою [2]. 

Отже, звернення фізіології до психології традиційно носить кау�

зальний характер: фізіологічні механізми розглядаються як факто�

ри, що пояснюють і породжують психічні явища, з іншого боку

існує детермінуючий вплив психічних явищ на фізіологічні меха�

нізми, сому. Особливості психічної діяльності тут розглядаються як

фактори, що дозволяють пояснювати фізіологію. Будучи у глибокій

залежності від фізіології, психіка людини знаходиться на якісно

більш високому рівні, визначається своїми власними законами,

підпорядковуючи собі закони більш низького рівня. Адже прийма�

ючи те чи інше рішення, здійснюючи вольову дію, людина підкоря�

ється безпосередньо не фізіологічним, а психологічним законам,

своїй психіці, як вищій функції матеріального (мозку), яка скеро�

вує більш прості — фізіологічні функції.

Візьмемо сенсорні органи (системи), які в силу своєї онтологіч�

ної природи е тілесні, соматичні конструкти, психіка ж, субстратом

якої є взаємодія суб'єкта з оточуючим світом, не зводиться до фізіо�

логічних механізмів. Попри те, по міри накопичення експеримен�

тальних даних у дослідженнях сенсорики людини серед вчених

на сьогодні сформувалась думка щодо неможливості пояснювати

роботу певних сенсорних систем лише з фізіологічної точки зору.

Наприклад зір, у реальному світі, що нас оточує недостатньо ана�

лізувати лише в термінах фізіологічних механізмів зорового сприй�

мання. Існує усвідомлення того, що ця задача виходить за рамки

фізіологічної науки. Робиться навіть висновок, що зір є мислення,

тобто виходячи з понятійного апарату психологічної науки «зір

є психічний, а не фізіологічний процес» [цит. по 4, с.158]. 

Тілесні феномени наповнюють також і таке психосоматичне

утворення, поняття як «самість», яке описує наскрізний стрижень

індивідуальності (поняття самості як організуючого центру вперше

докладно було розроблене К.Г.Юнгом). Це поняття зустрічається

досить часто у науковій літературі, де наголошується на необхіднос�

ті введення такого об'єднуючого конструкту в якості «організатора»

всього ментального досвіду. Самість, в якості організатора ціліснос�

ті, репрезентує здебільш імпліцитну індивідуальність, наявність ім�

пліцитного знання, тобто неусвідомленого (на відміну від експлі�

цитного), яке впливає на усвідомлені і контрольовані процеси. 
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Як відомо індивід будує ментальну модель ситуації на основі

інтенціональності: в когнітивній системі існує інтенціональна

готовність відповідати на відповідну ситуацію відповідним чином

[13]. Під інтенціональністю розуміється весь модальний спектр,

який пронизує всі рівні індивідуальності і виражає наміри, програ�

му реалізації і оцінку результату, тобто це поняття виходить з уяв�

лення про спряженість індивідуалізованих ментальних моделей сві�

ту і знань про себе, яка проявляється в феноменології переживання

себе як: зазнаного досвіду, включеного в події, ініціюючого взаємо�

дію. Тіло, задаючи межу зовнішнього і внутрішнього, створює

тілесну репрезентацію інтенціональності. Інтенція�в дії полягає

«в переживанні діяння», яке викликає тілесний рух. Адже досвід

взаємодії з об'єктом (з ким, або з чим) включає часто неусвідомлену

репрезентацію себе (як діяти, заради чого). Емпіричні результати

вивчення самості, онтогенезу тілесності, репрезентації фізичного

Я, психосоматичних розладів дозволяють говорити про участь

тілесної інтенціональності в репрезентації себе на рівнях самопри�

належності, самоагентності, самопізнання. 

Відношення людини до самої себе як істоти тілесної фактично

є базовим, початковим у процесі формування власного відношення

до всього що відбувається, і фактично постає складовою частиною

процесів, пов'язаних з прийняттям людиною життєво важливих

рішень. Можливо припускати, що особливе відношення до влас�

ного тіла є початковим етапом формування відношення до себе

як особистості.

Висновки 
Психосоматичний розвиток людини через призму культурно�

історичного підходу Л.С.Виготського розглядається нами як процес

закономірного становлення механізмів психологічної регуляції

тілесних функцій, дій і феноменів. З іншого боку — в процесі довіль�

них рухових дій формуються та розвиваються різні когнітивні струк�

тури, що безпосередньо впливає на розумові здатності. Тобто, суть

психосоматичного феномену полягає в тому, що він є похідним від

психологічних новоутворень і трансформованим у відповідності з ло�

гікою психічного розвитку. У процесі ж соціалізації тілесних фено�

менів (через засвоєння, формування інтелектуального компонента

рухових дій, породження тілесних означень і відчуттів, розширення

арсеналу тілесних дій і т.п.) відбувається розвиток мислення. 
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Отже, в нашій концепції психосоматичний феномен включає

в себе не тільки тілесні дії, але і їх когнітивні і змістовні регулятори,

т.б. отримує риси ВПФ (соціальність, опосередкованість, можли�

вість довільного контролю). Таким чином, психологія тілесності

має свій особливий феноменологічний зміст, який соціокультурно�

детермінований і розвивається спряжено з психічним розвитком.

Виходячи з цього ми можемо говорити не тільки про фізичний чи

психічний розвиток, а й психосоматичний. 
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СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ ОСОБИСТІСНО
ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

В статье рассматриваются сущность и принципи личностно
ориентированого  воспитания студентов з особенными потребностя�
ми. Ключевым направлением воспитания является гуманизм. Выделе�
но три групы  ценностей  личносно ориентированого  воспитания: цен�
ности творчества, ценности переживаний и ценности отношений.

The article shows the essence and principles of personal oriented  training
of the students with special needs. The main direction of training is human�
ism. Three groups of personal oriented  training are emphasized: creation
value, experience value and value of relationship.

Особистісно орієнтоване виховання виникло і розвивається як

напрям гуманістичної педагогіки. Це складне за природою явище

об'єктивної дійсності, в якому поєдналися прогресивні погляди

філософів, педагогів, психологів на місце і роль людини в житті.

Виховання ввібрало в себе найкращі наукові надбання у сфері

«олюднення» педагогічних впливів на молоде покоління.

Гуманізм в освіті та вихованні (лат. humanus — людяний) — це,

насамперед, перенесення ціннісних орієнтацій із держави на люди�

ну, побудова педагогічної діяльності, яка зорієнтована на захист

прав і свобод студента, учня, визнання його як домінантного су�
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б'єкта педагогічного процесу і суб'єкта саморозвитку. Гуманістич�

ний характер виховання — це пріоритет загальнолюдських ціннос�

тей, життя і здоров'я людини, вільного розвитку особистості, вихо�

вання почуття громадянина, поваги до прав і свобод людини, лю�

бові до Батьківщини, родини, природи. Гуманізм — розумна ідея

взаємозв'язку, яка обстоює життя та смисл, любов і доброзичли�

вість в людському житті» [5, с. 41]. Для характеристики поняття

«виховання» гуманізм є вихідною категорією. У широкому розумін�

ні — це історично змінювана система поглядів, що визнає цінність

людини як особистості, її права і свободи, розвиток і виявлення

здібностей, права на щастя, де основним критерієм оцінювання со�

ціальних інститутів є благо людини, а принцип рівності, справед�

ливості, людяності — бажаною нормою життя поміж людьми. Гума�

нізація виховання в практичній площині означає не тільки повагу

до особистості студента, до його гідності, але й прийняття його осо�

бистісних цілей, запитів, інтересів. Сучасні освітні та виховні тех�

нології повинні враховувати його індивідуально�психічні й особис�

тісні якості. Це й особливості пізнавальних здібностей студентів,

їхній темперамент, урахування структури мотивів, самооцінки,

рівня бажань, тривожності, соціального статусу, фізіологічних

можливостей. Адже саме особистісний фактор відіграватиме дедалі

вагомішу роль у побудові майбутнього світу. Інакше кажучи, з роз�

витком історії всі проблеми (або більшість проблем) людства все

тісніше будуть «зав'язані» в орбіту людиновимірності, світоглядних

і смисложиттєвих параметрів буття. Це особливо важливо для ана�

лізу проблем вищої освіти, культури та виховання студентства, ос�

кільки ці сфери в сучасному світі є майже визначальними в процесі

формування людини як особистості, як індивідуальності. 

Навчання відносно виховання є його органічною частиною, ду�

ховним стрижнем. Воно формує духовне ядро особистості — її сві�

тогляд, морально�естетичне ставлення до дійсності. Навчання, на

відміну від виховання, має свої специфічні особливості, які скла�

даються насамперед у строгому відборі змісту культури, наукового

матеріалу, у своєрідності пізнавального процесу, форм і методів пі�

знавальної діяльності.

Спроба уявити людину як соціальну реальність у вигляді особис�

тості і суб'єкта вперше була зроблена Б. Ананьєвим, який вважав,

що суб'єкт характеризується сукупністю діяльностей, а особистість

— сукупністю суспільних відносин [2]. Суб'єкт виступає як особис�
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тість, на думку В. Давидова, лиш тоді, коли в ньому відбувається

реальне перетворення предметної діяльності, культури та самого

себе, тобто реальний акт творчості.

З огляду на те, що людина реалізується в соціальному бутті як

свідома, так і несвідома істота, доцільно відокремити дві основні

сторони її соціальної сутності: особистості та соціального індиві�

да [5]. Розвиток соціального індивіда пов'язаний із життям певної

соціальної сукупності. Провідну роль тут відіграє оволодіння нор�

мами існування. Соціальний індивід завжди виступає носієм су�

спільної думки. Необхідною умовою розвитку соціального індивіда

є включення людини в соціальне життя певної соціальної групи.

Взаємини між особистістю і соціальним індивідом у сучасному су�

спільстві зумовлюються протиріччями, в основі яких, як правило,

містяться потреби особистості та соціального індивіда. Якщо осо�

бистісні потреби здебільшого мають духовну вираженість, то по�

треби соціального індивіда є соціально�адаптивними.

Інтелектуальна сфера соціальної сутності людини характери�

зується особливостями загального, невербального та вербального

інтелекту, що забезпечує життєдіяльність людини. Інтелект є одні�

єю з філолофсько�психологічних категорій, яка по�різному тракту�

ється в науці.

Комунікативна сфера соціальної сутності людини вивляється

через вербальне і невербальне спілкування. Спілкування можна

уявити собі як специфічну форму взаємодії людини з іншими людь�

ми, як взаємодію суб'єктів [9, с. 249].

Спілкування здійснюється на вербальному і невербальному рів�

нях, у формі вербальної і невербальної комунікації. Вербальні і не�

вербальні цінності спілкування становлять основу комунікативної

сфери. Переважним способом спілкування людини з оточуючими її

людьми є діалогічна мова. У діалогічній мові значне місце відводить�

ся рефлексивному і нерефлексивному слуханню. Особистісне спіл�

кування завжди має емпатійний характер. Реалізація названих соці�

ально�психологічних сфер соціального індивіда має свою специфіку.

Однією з інтегральних характеристик індивідуальності є стиль

діяльності. Під стилем у психології розуміють характеристику індиві�

дуальної стратегії системи проміжних цілей (А. Адлер) [1]; харак�

теристику системи операцій, до якої особистість схильна через свої

індивідуальні властивості (Г. Оллпорт) [12]; характеристику взаємин

об'єктивних вимог діяльності і рис особистості (В. Мерлін) [11].
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Індивідуальний стиль діяльності слід розуміти як доцільну си�

стему взаємозалежних дій, за допомогою яких досягається певний

результат (В. Мерлін). Завдяки засвоєнню індивідуального стилю

змінюються й самі індивідуальні риси особистості. Соціальний тип

особистості складається в конкретних суспільно�історичних умо�

вах і видозмінюється залежно від характеру взаємин у колективах

та соціальних групах, членом яких є даний індивід. Оскільки фор�

мування соціально типових властивостей особистості в колективі

відбувається індивідуальним стилем діяльності, соціальний тип

реалізується у великому розмаїтті індивідуальних варіацій. Отже,

розвиток тих або інших соціально типових властивостей особис�

тості студента при відповідних взаєминах у колективі залежить від

індивідуального вибору дій. Студент сам, своїми діями формує

свою особистість, яка більшою чи меншою мірою гармоніює з ха�

рактером взаємин у колективі. З огляду на це В. Мерлін рекомендує

для керування розвитком особистості створювати найбільш спри�

ятливі умови для активного вибору таких дій, що сприяють най�

більшій гармонійності індивідуального та соціально типового

в особистості. Індивідуальний стиль обирається самим суб'єктом

діяльності. Індивідуальний стиль обирається не тільки тому, що він

ефективніший, але й тому, що він дає більше емоційне задоволен�

ня, викликає стан внутрішнього комфорту. Індивідуальний стиль

життєдіяльності і діяльності виконує основну системоутворюючу

функцію в розвитку інтегральної індивідуальності. Основний

принцип розвитку інтегральної індивідуальності визначається

самостійним вибором свого стилю [11].

Суспільно необхідне значення дії, на думку А. Леонтьєва, відо�

бражається у свідомості тільки через зміст [9]. Для того щоб мотив

спрямував діяльність і набув смислоутворюючої функції, він має

бути втілений у суспільному значенні. В. Франкл спробував уза�

гальнити можливі шляхи, за допомогою яких людина може зробити

своє життя осмисленим, а саме: 1) за допомогою того, що ми даємо

життя (у змісті нашої творчої роботи); 2) за допомогою того, що ми

беремо від світу (у змісті переживання, цінностей); 3) за допомогою

позиції, що ми займаємо стосовно долі, яку  ми не в змозі змінити.

Відповідно до цих трьох шляхів В. Франкл виокремлює три гру�

пи цінностей: цінності творчості, цінності переживання і цінності

відносин. Пріоритет належить цінностям творчості, основним

шляхом реалізації яких є праця. Цінність і зміст праці сприймаєть�
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ся як внесок у життя суспільства, а не просто як заняття людини.

Зміст праці студента полягає насамперед у тім, що він  робить по�

над свої обов'язки, що привносить як особистість у свою роботу.

Цінності творчості є найбільш природними та важливими, але не

необхідними. Із цінностей переживання В. Франкл виокремлює

любов, що має багатий ціннісний потенціал. Любов — це взаємини

на рівні духовного, значеннєвого виміру, переживання іншої люди�

ни в її неповторності й унікальності, пізнання її глибинної сутності.

Найбільша увага В. Франклом приділяється цінностям відно�

син. До цих цінностей особистість звертається, коли  потрапляє

у полон обставин, які вона не в змозі змінити. Але за будь�яких об�

ставин вона вільна зайняти осмислену позицію стосовно них і до�

дати своєму стражданню глибокий життєвий зміст, тобто людське

існування ніколи не може бути безглуздим за своєю внутрішньою

суттю. Життя зберігає свій зміст до кінця [16].

У діяльності студентів особистісний зміст має велике значення.

Він розглядається нами у взаємозв'язку зі спілкуванням і міжосо�

бистісними стосунками студентів. Спілкування як комунікаційна

діяльність виконує рушійну роль: воно служить засобом задоволен�

ня однієї з основних потреб особистості — взаємодії  суб'єкта із су�

б'єктом, що виконує кілька різних функцій: обмін інформацією,

експресивно�емоційну функції, функцію перспективну і впливову.

У результаті взаємодії суб'єкта із суб'єктом у спілкуванні скла�

даються певні міжособистісні стосунки — ділові, емоційні. Різні

види міжособистісних стосунків здійснюються за допомогою спе�

цифічних висловлювань або відповідних дій. Висловлювання здій�

снюють експресивну функцію спілкування. Індивідуальний стиль

спілкування характеризується як індивідуальна система операцій.

Операції, які не мають мовних характеристик і які мають емоцій�

ний підтекст — це тактовність, ввічливість, спілкування на особис�

тісному або рольовому рівні.

Діяльність людини зумовлена не тільки об'єктивними вимогами

та особистісним змістом, але й міжособистісними стосунками.

А. Петровський включає до своєї формули спілкування міжособис�

тісні стосунки: суб'єкт�суб'єкт�об'єктні відносини [13]. Так, вста�

новлення ділових стосунків з підлеглими — необхідна умова діяль�

ності керівника. Залежність індивідуального стилю спілкування від

індивідуальних рис особистості виявляється при порівнянні спіл�

кування різних студентів в однакових або подібних об'єктивних
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умовах. Становлення індивідуального стилю спілкування відбува�

ється двома шляхами: через самовиховання та виховання.

Здійснений аналіз різних точок зору на особливе в людині, що

називають індивідуальним, дає змогу уявити в загальному вигляді

особливості поняття індивідуальності. Особистість із яскраво ви�

раженими особливостями називають індивідуальністю, яка харак�

теризується сукупністю інтелектуальних, вольових, моральних, со�

ціальних та інших рис особистості. Кожна людина — єдина і непов�

торна у своїй індивідуальності. Індивідуальні особливості впливають

на розвиток особистості та спричиняються формуванням її якостей.

Вітчизняна педагогіка орієнтує здійснювати виховання з макси�

мальним акцентом на індивідуальність. Педагогіка індивідуального
підходу має на увазі не пристосування цілей і основного змісту навчан�
ня та виховання до окремого студента (учня), а пристосування форм
і методів педагогічного впливу до його індивідуальних особливостей
з тим, щоб забезпечити запроектований рівень розвитку особистос�
ті. Прогресивна педагогіка виступає за єдність і поєднання загаль�

них і індивідуальних цілей виховання та навчання. Мета виховання

виступає як загальна, коли вона виражає якості, які повинні бути

сформовані в усіх учасників навчально�виховного процесу, і як ін�

дивідуальна, коли передбачається виховання окремої людини.

Потрібно зазначити, що сьогодні головна мета загальноосвітньої

школи — сприяти розумовому, моральному, емоційному та фізич�

ному розвитку особистості, всебічно розкривати її творчі можли�

вості, формувати гуманістичні відносини, забезпечувати різнома�

нітні умови для розквіту індивідуальності дитини з урахуванням її

вікових особливостей. При об'єктивному підході до виховання ця

тенденція повинна зберегтися як наступність мети і у вищих нав�

чальних закладах.

Особистість Б. Ананьєв розглядає як «вершину» всієї структури

людських властивостей. Особистість, відповідно до його концепції,

формується, набуваючи статусу у суспільстві, так само як і статус

у спільноті, в якій складається і формується дана особистість.

«На основі статусу, пише Б. Ананьєв, і в постійному взаємозв'язку

з ним будуються системи: а) суспільних функцій�ролей і б) цілей

і ціннісних орієнтацій» [2, с. 210].

Учений виокремлює два класи особистісних властивостей.

До першого класу входять статус, ролі і ціннісні орієнтації. Цей клас

особистісних характеристик визначає особливості другого класу
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властивостей особистості, до яких належать: мотивація поведінки,

структура суспільної поведінки. Інтегративним фактором двох

класів особистісних властивостей виступає характер людини, з од�

ного боку, і схильності — з іншого боку. Отже, показником розвитку

особистості є мотивація поведінки і здійснення поведінки [8].

Проблему поведінки всебічно розкрив С. Рубінштейн. «Під пове�

дінкою розуміють певним чином організовану діяльність, що здій�

снює зв'язок організму з навколишнім середовищем» [15, с. 120].

При характеристиці поведінки, зазначає він, виокремлюють три її

основні типи: інстинктивну поведінку, навички і розумну поведінку.

Ці форми поведінки в людині утворюють складну єдність, які функ�

ціонують одна в одній. С. Рубінштейн підкреслював, що розвиток

різних форм поведінки відбувається в результаті боротьби двох анта�

гоністичних, внутрішньо суперечливих тенденцій спадковості і мін�

ливості, фіксованості і лабільності. Інстинктивна діяльність здій�

снюється автоматично, але й вона спирається на «мотивацію», на

органічну мотивацію, що виходить із біологічних потреб. Що сто�

сується навичок, то вони являють собою такі реакції або дії, які ви�

никають на основі тренувань або індивідуального досвіду. Соціо�

культурне середовище Вищого навчального закладу (ВНЗ) поклика�

не формувати і доводити до автоматизму вироблені навички в сту�

дентів. Але студент не пасивно закріплює автоматизовані дії, а вико�

ристовує, як пише С. Рубінштейн, «механізми» інтелектуального по�

рядку, а саме встановлює більш�менш генералізовані змістові зв'я�

зки. Навички можуть виступати самостійною формою поведінки,

але найчастіше вони входять компонентами до складної структури

поведінки. Своєю чергою, навички формуються в поведінці — це

індивідуально набута форма поведінки. Вплив соціокультурних умов

ВНЗ виявляється в тому, що в цих умовах формуються і закріплю�

ються у студентів визначені типи поведінки [15].

Дослідником В. Ядовим розроблено концепцію про диспозицій�

ну регуляцію соціальної поведінки особистості, що дає змогу ви�

вчати соціальний характер особистості як рівневу систему диспо�

зицій. У цій концепції розкриваються такі рівні диспозицій: еле�

ментарно фіксовані установки, соціально фіксовані установки,

загальна спрямованість інтересів особистості і система ціннісних

орієнтацій на цілі життєдіяльності та засоби їх досягнення. Диспо�

зиції виникають при взаємодії потреб і умов діяльності і формують

ієрархію рівнів поведінки особистості. Найпростіші поведінкові
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акти визначаються фіксованими елементарними установками,

вчинки особистості залежать від соціальних установок, поведінка

людини, її життєдіяльність загалом детермінуються загальною

спрямованістю і ціннісними орієнтаціями [17].

Соціокультурне середовище ВНЗ покликане формувати загаль�

ну спрямованість і ціннісні орієнтації особистості студента, що

послужать основою поведінки і всієї його життєдіяльності. У цьому

сенсі особистість завжди конкретно історична, вона — продукт

своєї епохи і життя країни, сучасник і учасник подій, що формують

віхи історії суспільства та її життєвого шляху.

Науковець І. Якиманська відмічає: ще в недалекому минулому

науковими і єдино правильними вважалися ті ідеї, згідно з якими

колектив формував особистість, а також те, що суспільство цілком

забезпечує всебічність і гармонійність розвитку особистості. Далі

вона вказує, що психологія як культурна складова суспільного роз�

витку має обстоювати цінності і пріоритети особистості як індиві�

дуальності. І. Якиманська підкреслює: «Становлення індивідуаль�

ності в нашому суспільстві пов'язано, насамперед з визнанням са�

мобутності та самоцінності кожної людини, з повагою до особис�

тості, дотриманням її прав і обов'язків, наданням вибору в прий�

нятті рішень, відповідальності за їх наслідки» [18, с. 23].

Д. Леонтьєв, розвиваючи теоретичні положення концепції осо�

бистості та особистісного змісту, розробив теорію значеннєвої

сфери особистості як вищого компонента структури особистості,

який визначає індивідуальність особистості. Д. Леонтьев дає таке

визначення: «Особистість як психологічне утворення, як регуля�

торна система конституюється функціями виділення суб'єктом

себе з оточуючого світу, презентації і структурування ним своїх від�

носин зі світом і підпорядкування своєї життєдіяльності стійкій

структурі цих відносин, на противагу актуальним на поточний мо�

мент імпульсам і зовнішнім стимулам» [9, с. 154]. Цю систему

функцій здійснює значеннєва сфера. Особистість студента як су�

б'єкта життєдіяльності керується різними логіками значеннєвої

регуляції. Вчений зазначає, що можливі шість логічних або зазна�

чених регуляцій, які співвідносяться з системами регуляції життє�

діяльності. Отже, це: 1. Логіка задоволення потреб; у людини є ба�

жання, тяжіння і їх треба задовольнити. 2. Логіка реагування на

стимул; це реагування за типом стимул�реакція. 3. Логіка схильнос�

ті, стереотипу, диспозиції. 4. Логіка соціальної нормативності,
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соціальних очікувань. 5. Логіка змісту, або логіка життєвої необхід�

ності. 6. Логіка вільного вибору.

Якщо перші п'ять логік поведінки, або систем регуляції діяль�

ності, так чи інакше властиві всім психічно здоровим і повноцін�

ним людям, то шоста логіка або система властива не всім людям

і відображає міру особистісної зрілості як її основну диференційно�

психологічну характеристику. Значеннєва сфера особистості,

на погляд Д. Леонтьєва, співвідноситься з іншими сферами, систе�

мами і компонентами, що утворюють її структуру. Психолог ви�

різняє такі рівні структурної організації особистості:

1. Вищий рівень — це рівень таких механізмів особистості, які

утворюють основний психологічний кістяк, або каркас, на який

згодом нанизується все інше.

2. Значеннєвий рівень — відношення особистості зі світом, взяті

з їх змістового боку, тобто, по суті, це те, що позначається поняттям

«внутрішній світ людини».

3. Експресивно�інструментальний рівень — структури, які ха�

рактеризують типові для особистості форми або способи зовніш�

нього прояву, взаємодії зі світом, її зовнішню оболонку.

4. Психофізіологічний рівень — рівень тілесних і мозкових

механізмів вчений відносить до передумов особистості і не включає

до структури особистості [9].

А. Адлер зазначає, що в людини є три головних напрями, або

три головні питання в житті: спрямованість на життя в суспільстві,

спрямованість на діяльність і спрямованість на любов і шлюб [1].

Концепція А. Адлера важлива тим, що в ній йдеться про мету жит�

тя, яка визначає цілісність особистості та  види  спрямованості

особистості. Ставлячи завдання розвитку особистості студента, по�

трібно враховувати спрямованість його життя та орієнтир на вибір

мети життя.

Представники гуманістичного напряму в педагогіці і психології

розглядали індивідуальність як рівень розвитку особистості, але це

рівень самоактуалізації особистості. Особистість сама здійснює

свою самопобудову, свій розвиток. Слід зауважити, що якщо

у вітчизняній філософії і психології строго розмежовуються поняття

«людина», «індивід», «особистість», «суб'єкт», «індивідуальність», то

в зарубіжній психології, особливо в гуманістичному напрямі, такої

чіткості в дефініціях понять немає. Тут мовиться про розвиток лю�

дини і як особистості, і як індивідуальності. Гуманістичний напрям
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також називають феноменологічним напрямом, який виходить

із внутрішнього світу людини, із суб'єкта. Представники цього на�

пряму вважають реальним для індивіда те, що існує в межах вну�

трішньої системи координат особистості, яка включає все, що усві�

домлюється в будь�який момент часу. «Кожен із нас реагує

не на самі події, які вони є, а на те, як ми їх суб'єктивно сприйма�

ємо, які феномени ми допускаємо у свій внутрішній досвід» [14].

Такою загалом є методологія індивідуальності, що має місце

у вітчизняній і зарубіжній психології. Разом з тим, чималий інтерес

становлять теорії індивідуальності. Серед них можна виокремити

насамперед розробку індивідуального підходу до виховання, яким

займалися Л. Занков, Ю. Орлов, А. Савєнков, А. Сухарєва та багато

інших. Індивідуальний підхід розглядається цими авторами як здій�

снення педагогічного процесу з урахуванням індивідуальних осо�

бливостей учнів (темпераменту і характеру, здібностей, мотивів,

інтересів та ін.), які значною мірою впливають на їхню поведінку

в різних життєвих ситуаціях. З огляду на це суть індивідуального

підходу становить гнучке використання педагогом різних форм

і методів виховання з метою досягнення оптимальних результатів

особистісно орієнтованого виховного процесу . 

Природа творчої індивідуальності розглядалась також у працях

В. Андрєєва, Г. Волкової, С. Гільманова, В. Загвязінського, Н. Ку�

ланіної, Н. Нікандрова, Я. Пономарьова, Н. Посталюк, Г. Селевко,

С. Сисоєвої, В. Сластьоніна, В. Шубинського та інших науковців.

При цьому особливо цікавою є точка зору О. Гребенюка, який зро�

бив істотний внесок у розроблення поняття «індивідуальність сту�

дента». Він показав, що саме індивідуальність повинна зайняти гід�

не місце не тільки в низці інших педагогічних категорій, але

й у практиці навчально�виховного процесу ВНЗ загалом. Учений

вважає, що індивідуальність студента зумовлена його становищем у

суспільстві, обов'язками та функціями людини, яка вчиться у ВНЗ,

наприклад, такими, як участь у навчальному процесі, виконання

необхідного мінімуму навчальної роботи та  розвиток психічних

сфер в різних ситуаціях навчально�виховного процесу. [8, с. 64].

У наукових працях І. Беха визначено сутність особистісно зоріє�

нтованого виховання; науковець констатує, що лише особистісно зо�

рієнтованому вихованню під силу досягнення особистісно розвиваль�

ної мети, оскільки воно спрямовано на усвідомлення вихованцем себе

як особистості, на його вільне і відповідальне самовираження [6, 7].
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Аналіз наукової літератури надав нам можливість визначити сут�

ність і принципи особистісно орієнтованого виховання, які дають

змогу студентові під час навчання у ВНЗ реалізувати себе, або само�

актуалізуватися. При цьому самоактуалізація може виступати кри�

терієм формування індивідуальності особистості, компонентами

або положеннями якої є цінності і ціннісні орієнтації, самосприй�

няття (ставлення до самого себе, оцінювання себе, своїх можливос�

тей і здібностей, їх розкриття), міжособистісна чутливість, ставлен�

ня до пізнання і змістожиттєві орієнтації. Зважаючи на аналіз нау�

кових джерел ми дійшли висновку, що особистісно орієнтоване

виховання у ВНЗ — це цілеспрямований навчально�виховний про�

цес, який будується з урахуванням загальнолюдських цінностей,

гуманних відносин і спрямований на розвиток особистості, право

вибору участі студентів у виховних заходах з урахуванням їхніх

інтересів, можливостей і здібностей.
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ПСИХОЛОГО/ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАННЯ
ОСІБ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ У ВИЩИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
(організаційний аспект)

Статья посвящена исследованию процесса обучения лиц с наруше�
ниями слуха в высших учебных заведениях. Представлена специфика
процесса обучения студентов с нарушениями слуха, дана общая харак�
теристика сопровождения этого процесса. На основе анализа опыта
обучения студентов с нарушениями слуха выявлено две модели реализа�
ции психолого�педагогического сопровождения указанного процесса.

In article it is spoken about research of process of training of persons with
hearing disorder in higher educational institutions, specificity of process of
training of students with hearing disorder, a general characteristic of support
of this process is presented. On the basis of the analysis of experience of train�
ing of students with hearing disorder it is revealed two models of realization
of pedagogical support of the specified process.
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Актуальність теми дослідження зумовлена об'єктивними тен�

денціями розвитку сучасного українського суспільства, зокрема

реформуванням системи вищої освіти. Реформування вищої освіти

передбачає створення національної системи вищої освіти на нових

законодавчих і методологічних засадах, досягнення принципово

нового рівня якості підготовки фахівців, зміцнення і розвиток де�

мократизації, входження національної системи вищої освіти до сві�

тового освітнього простору і забезпечення на цій основі рівного до�

ступу до якісної вищої освіти всім громадянам України, зокрема

людям з особливостями психофізичного розвитку, серед яких знач�

ний відсоток осіб із порушеннями слуху.

Останнім часом в Україні спостерігається тенденція зростання

попиту на здобуття вищої освіти серед молоді з порушеннями слуху.

Про це переконливо свідчить стійке збільшення чисельності глухих

студентів і студентів зі зниженим слухом, які навчаються у вищих

навчальних закладах. За статистичними даними, у 1998/99 н. р. сту�

дентами вищих навчальних закладів були 578 осіб із порушеннями

слуху, у 2002/03 � 943 особи такої категорії, у 2005/06 � 1125 осіб.

Для переважної більшості осіб із порушеннями слуху вступ

до вищого навчального закладу є першим дієвим кроком у напрямі

соціальної інтеграції. Водночас подібний досвід не завжди пози�

тивний. Насамперед це пов'язано з «неготовністю» вітчизняної си�

стеми вищої освіти до забезпечення оптимальних умов навчання

студентів із порушеннями слуху.

Таким чином, в Україні склалася певна невідповідність між зро�

станням прагнення осіб із порушеннями слуху здобути вищу освіту,

з одного боку, і відсутністю у вищих навчальних закладах науково

обґрунтованих організаційно�педагогічних умов � з іншого.

Розглядаючи питання навчання осіб із порушеннями слуху, не�

обхідно враховувати, що вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої

і фахової підготовки в Україні встановлюються Державним стандар�

том освіти (сукупність норм, які визначають вимоги до освітнього та

освітньо�кваліфікаційного рівнів) і є обов'язковим для студентів

з особливостями психофізичного розвитку, зокрема з порушеннями

слуху. Лише за такої умови випускники цієї категорії стають кваліфі�

кованими фахівцями, конкурентноспроможними на ринку праці [1].

Аналіз сучасного стану проблеми навчання осіб із порушеннями

слуху у вищих навчальних закладах дає змогу стверджувати, що в Ук�

раїні є різні організаційні форми такого навчання. Це, зокрема, такі:
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— організація у вищих навчальних закладах спеціальних груп

для осіб із порушеннями слуху, які працюють за єдиним планом

і зі спеціальним супроводом (Донецький технікум промислової

автоматики та ін.);

— навчання студентів із порушеннями слуху спільно з нормаль�

но чуючими студентами в інтегрованих групах, де студенти отриму�

ють допомогу з боку спеціально створених підрозділів у структурі

вищого навчального закладу (Відкритий міжнародний університет

розвитку людини «Україна» та ін.);

— навчання студентів із порушеннями слуху в єдиному потоці

студентів без спеціального супроводу (Промислово�економічний

коледж при Національному авіаційному університеті та ін.);

— дистанційна форма навчання (Відкритий міжнародний уні�

верситет розвитку людини «Україна»).

Вибір особами з порушеннями слуху тієї чи іншої форми нав�

чання у вищому навчальному закладі залежить від:

— ступеня порушення слуху та рівня володіння словесним мов�

ленням;

— рівня попередньої загальноосвітньої підготовки;

— рівня готовності вищого навчального закладу до забезпечення

освітніх потреб осіб із порушеннями слуху;

— взаємодії різних освітніх установ.

Серед перелічених організаційних форм найпоширенішою

є спеціальні групи для осіб із порушеннями слуху у вищих навчаль�

них закладах. Такі групи відкрито у майже 30 вищих навчальних

закладах різних регіонів України. Студентам цієї категорії здобу�

вають відповідний рівень освітньої та професійної підготовки за та�

ким спеціальностями: економіка підприємства, комп'ютерне про�

грамування, вчитель початкових класів шкіл глухих і слабочуючих,

фізична реабілітація, соціальна робота, дизайн, художнє оформ�

лення та ін.

У сучасній економічній ситуації здобуття вищої освіти в умовах

спеціальних груп дає змогу організувати освітній процес з урахуван�

ням потреб осіб із порушеннями слуху. У таких групах процес нав�

чання здійснюється за участі сурдоперекладача (перекладача жесто�

вої мови), який допомагає студентам із порушеннями слуху отри�

мувати навчальну інформацію в повному обсязі, а викладачам —

спілкуватися зі студентами. Як засвідчує практика, доцільними є чи�

сельність груп у межах 10�14 осіб, збільшення терміну навчання в та�
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ких групах до 25%; введення до навчального плану, поряд із стан�

дартними, корекційно�розвивальних занять; здійснення медичного

та психофізичного моніторингу студентів. В умовах спеціальних груп

передбачено проведення індивідуальних занять і розроблення «ін�

дивідуального освітнього маршруту». Неоднорідність складу спеці�

альних груп зумовлена такими чинниками, як різний рівень пору�

шення слуху студентів, розвитку мовлення, попередньої підготовки,

володіння засобами спілкування, наявність додаткових порушень

психофізичного розвитку та ін. Це створює додаткові труднощі в ро�

боті викладачів вищих навчальних закладів, вимагає застосування

специфічних методів і прийомів у навчальному процесі таких груп. 

Варто зазначити, що позитивними ознаками навчання осіб

із порушеннями слуху у спеціальних групах є максимальне ураху�

вання особливих освітніх потреб осіб із порушеннями слуху та ос�

новних методологічних положень сурдопедагогіки; організація

освітнього процесу як системи корекційно�освітнього та виховного

процесів; щільний зв'язок зі спеціальними школами для дітей

із порушеннями слуху, співпраця з Українським товариством

глухих; сприяння вирішенню питання працевлаштування.

Інтегровані форми навчання осіб із порушеннями слуху у вищих

навчальних закладах передбачають спільне навчання студентів цієї

категорії з іншими студентами. За умови навчання студентів з по�

рушеннями слуху в інтегрованій групі до них висуваються такі самі

вимоги з боку вищого навчального закладу, як і до інших студентів.

У такій групі неможливими є уповільнення темпу лекцій; зміна кіль�

кості, тривалості занять, спрощування, скорочення обсягу навчаль�

ного матеріалу тощо. Тому врахування і забезпечення особливих ос�

вітніх потреб студентів цієї категорії можливе лише шляхом впровад�

ження психолого�педагогічного супроводу їхнього навчання.

Аналіз сурдопедагогічної теорії і практики дає змогу стверджу�

вати, що навчання осіб із порушеннями слуху в умовах спеціальної

групи певною мірою обмежує осіб цієї категорії у виборі спеціаль�

ностей. За умови навчання в єдиному потоці студентів особи з по�

рушеннями слуху можуть обирати спеціальність, враховуючи свої

інтереси, нахили, прагнення та плани. Ця форма навчання розши�

рює можливості спілкування з нормальночуючими студентами

і викладачами, сприяє значному збагаченню та розвитку словесно�

го мовлення учнів з порушеннями слуху. Водночас навчання сту�

дентів із порушеннями слуху у загальному потоці студентів з нор�
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мальним слухом висуває до них підвищені вимоги. Отже, ця форма

навчання є доступною для найбільш підготовлени учням.

Останнім часом як експеримент розвивається дистанційна освіта

осіб із порушеннями слуху. Основу освітнього процесу при дистан�

ційному навчанні становить цілеспрямована і контрольована інтен�

сивна самостійна робота студента, який навчається у зручному для

себе місці, за індивідуальним розкладом, маючи при собі комплект

спеціальних засобів навчання й узгоджену з викладачами можливість

контакту — як очно, так і електронною та звичайною поштою.

Студент із порушеннями слуху, який навчається у вищому нав�

чальному закладі, має спеціальні освітні потреби, зумовлені пору�

шенням слуху, особливостями пізнавального та мовленнєвого роз�

витку. Без урахування цих потреб, без специфічної підтримки ус�

пішне навчання такої людини у навчальному закладі є вкрай

ускладненим.

На сучасному етапі необхідними є розроблення й упровадження

відповідної підтримки студентів цієї категорії під час їхнього нав�

чання у вищих навчальних закладах. Один із видів такої підтримки

— створення системи супроводу студентів в умовах освітнього

процесу ВНЗ з метою надання спектра відповідних послуг, форму�

вання спеціальних освітніх умов.

На підставі аналізу сучасної світової практики навчання осіб із

порушеннями слуху в системі вищої освіти діють дві основні моделі

реалізації педагогічного супроводу цього процесу:

— перша модель (сегрегативна або часткової інтеграції) — спе�

ціалізований вищий навчальний заклад (СВНЗ) для студентів з по�

рушеннями слуху (чи для студентів з особливостями психофізич�

ного розвитку). 

— друга модель (часткової або повної інтеграції) — спеціальний

підрозділ або підрозділи, які діють у структурі вищого навчального

закладу і мають забезпечувати комплексний супровід студентів

з особливостями психофізичного розвитку і, зокрема, з порушен�

нями слуху в умовах навчальної діяльності.

У межах кожної з моделей можна виділити певні організаційні

форми вирішення проблеми здобуття вищої освіти особами з пору�

шеннями слуху.

Розглянемо характерні ознаки кожної з моделей на прикладах

вищих навчальних закладів (ВНЗ), які, на нашу думку, найбільш

яскраво і повно їх характеризують (див. таблицю).
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Моделі супроводу навчання студентів з порушеннями слуху

Спеціалізованим вищим навчальним закладом, в якому здобу�

вають освіту лише студенти із порушеннями слуху, є Галлодетський

університет (США). Це академічний інститут та культурний центр,

який визнає пряме візуальне спілкування серед осіб з порушен�

нями слуху та чуючих членів спільноти як основний спосіб спілку�

№ з/п Моделі Форми
Вищі навчальні заклади

(приклади)

1 Спеціалізований
вищий навчаль�
ний заклад
(СВНЗ)

Заклад виключно
для осіб з пору�
шеннями слуху

Галлодетський
університет (США)

Заклад для осіб
з особливостями
психофізичного
розвитку, зокрема
із порушеннями
слуху

Державний спеціалізова�
ний інститут мистецтв
(Росія)

Як структурний
підрозділ
звичайного ВНЗ

Інститут соціальної
реабілітації при
Новосибірському
державному технічному
університеті (Росія)

2 Спеціальний
підрозділ (під�
розділи) ВНЗ,
що мають
забезпечувати
супровід навчання
студентів з осо�
бливостями
психофізичного
розвитку (зокрема
з порушеннями
слуху)

Відділ адаптації
та реабілітації,
відділ спеціальних
технологій нав�
чання та ін.

Відкритий міжнародний
університет розвитку
людини «Україна»

Регіональний
центр: програма
підготовки учнів
із порушеннями
слуху до вступу
до ВНЗ

Національна
металургійна
академія України

Центр ресурсної
підтримки сту�
дентів з особли�
востями психофі�
зичного розвитку

Національне бюро
"Скілл" (Велика
Британія)
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вання. Викладацький склад університету сприяє навчанню і чітко�

му використанню американської жестової та англійської словесної

мов у всіх аспектах університетського життя. Для тих, хто бажає

підвищити рівень володіння жестовою мовою, створено спеціальні

класи вдосконалення. Таким чином, у Галлодеті ефективне жестове

спілкування гарантує успішність навчання і кожен студент має пра�

во й обов'язок розуміти і бути зрозумілим іншим.

Викладачі та студенти університету вважають, що навчання лю�

дей із порушеннями слуху і людей, які не мають таких порушень,

в одному й тому самому приміщенні ще не є інклюзією. Справ�

жньою інклюзією є подолання освітніх бар'єрів та забезпечення

рівного доступу до якісної освіти.

Іншою формою спеціалізованого вищого навчального закладу

є СВНЗ для осіб з особливими освітніми потребами, які мають різ�

ні порушення психофізичного розвитку. Прикладом такого СВНЗ

є Державний спеціалізований інститут мистецтв (Росія), в якому

студенти з порушеннями слуху та зору здобувають освіту за трьома

профілями: музичне, театральне й образотворче мистецтво. Сту�

денти з порушеннями слуху навчаються з допомогою перекладача

за адаптованими текстами лекцій. Співвідношення між аудитор�

ною та позааудиторною (самостійною) формами роботи відповідає

спеціальним освітнім потребам глухих студентів і студентів зі зни�

женим слухом. Питання набору студентів до цього ВНЗ вирішуєть�

ся шляхом запровадження комплексу «школа — ВНЗ», причому ос�

новна частина співпраці стосується саме спеціальних шкіл.

Така форма вищої освіти осіб із порушеннями слуху має суттє�

вий недолік: вона ізолює їх від суспільного життя, від спілкування

з однолітками. На думку фахівців, які досліджують цю проблему

(М. Нікітіна, С. Гончаров, В. Кантор, С. Расчетин), сегрегація

молоді з особливими освітніми потребами в умовах вищої школи

більш згубна, ніж спеціальні школи [3].

Окремо, у межах першої моделі організації педагогічного супро�

воду можна виділити практику створення спеціалізованих вищих

навчальних закладів у структурі «звичайних», у більшості випадків

потужних вищих навчальних закладів. 

Так, Інститут соціальної реабілітації при Новосибірськом дер�

жавному технічному університет (ІСР НДТУ, Росія) є спеціальним

структурним підрозділом технічного університету, але попри це, він

має значну фінансово�матеріальну, організаційну й управлінську
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автономію. Роботу спрямовано на ефективну комплексну реабілі�

тацію й інтеграцію у суспільство студентів з порушеннями слуху

(їх 80% загальної кількості студентів) через єдиний навчально�

виховний процес.

ІСР НДТУ в умовах комплексу «університет�інститут» реалізує

модель безперервної трирівневої професійної освіти: початкова,

середня та вища. Студенти з порушеннями слуху спочатку навча�

ються в спеціальних групах при інституті, здобуваючи початкову

та середню професійну освіту, а потім інтегруються у загальноосвіт�

нє середовище технічного університету. Професійне навчання осіб

із порушеннями слуху здійснюється за трьома освітніми напряма�

ми, а саме: гуманітарним, декоративно�прикладним і інженерно�

технічним.

У структурі ІСР НДТУ працюють: Центр психолого�оздоровчої

реабілітації, який забезпечує сучасну сурдодіагностику та має ком�

п'ютерну базу даних про стан здоров'я студентів; соціально�реабілі�

таційний блок; відділ корекційної педагогіки та спеціальних освіт�

ніх методик; організаційно�методичний та навчальний відділи; від�

ділення з набору нових студентів, а також лабораторії: інформацій�

них технологій навчання, соціалізації та реабілітації особистості,

сурдоперекладу.

Яскравим прикладом інтегрованого навчання осіб із порушен�

нями слуху у ВНЗ (друга модель) є Відкритий міжнародний універ�

ситет розвитку людини «Україна» (Київ). В університеті розроблено

ефективну модель системи супроводу навчання осіб з особливими

освітніми потребами. Структурними компонентами цієї моделі

є відділ адаптації та реабілітації; медична частина; відділ спеціаль�

них технологій навчання; відділ наукових досліджень; управління

виховної роботи. Усі блоки моделі системи супроводу вступають

у дію поступово і можуть діяти одночасно, доповнюючи один одно�

го. Супровід розпочинається з моменту звернення людини з пору�

шеннями слуху до університету і охоплює процеси підготовки

до вступу, власне вступу та навчання у ВНЗ і передбачає підтримку

зв'язків із випускниками [4].

Останнім часом не тільки збільшується кількість ВНЗ, які прий�

мають осіб з порушеннями слуху, а й створюються різноманітні фор�

ми організації навчання людей цієї категорії. Так, при Національній

металургійній академії (Україна) діє Дніпропетровський регіо�

нальний центр, спеціалісти якого спільно з учителями спеціальної
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школи для дітей з порушеннями слуху № 22 м. Дніпропетровська

розробили спеціальну програму підготовки учнів до вступу до ВНЗ.

На жаль, система супроводу навчання студентів із порушеннями

слуху досить часто позбавлена теоретико�методичного обґрунту�

вання в корекційно�педагогічному і корекційно�психологічному

аспектах, оскільки більшість непедагогічних ВНЗ не мають у своє�

му штаті фахівців у галузях психолого�педагогічної науки.

Саме з цього погляду виграшною є організація системи супро�

воду навчання студентів із порушеннями слуху на факультеті ко�

рекційної педагогіки (ФКП) Російського державного педагогічного

університету (РДПУ) ім. О. І. Герцена, де робота зі студентами з по�

рушеннями слуху здійснюється за такою схемою: викладачі фа�

культетів університету — викладачі кафедри сурдопедагогіки ФКП

— кабінет сурдотехнічних засобів — психолого�педагогічний центр

факультету.

Викладачі факультетів університету, які працюють зі студентами

з порушеннями слуху, надають індивідуальну консультативну

допомогу студентам. Вони навчають їх працювати з науковою літе�

ратурою, консультують при написанні курсових і дипломних робіт.

Викладачі кафедри сурдопедагогіки ФКП розробляють і впро�

ваджують до навчального плану свого відділення спеціальні занят�

тя, що мають корекційно�розвивальний характер: тренінги з нав�

чання читання з губ, комунікативні тренінги, заняття з розвитку

слухового сприймання.

На допомогу викладачам факультетів університету факультет

корекційної педагогіки організував спеціальні підрозділи — психо�

лого�педагогічний центр та кабінет сурдотехнічних засобів.

Психолого�педагогічний центр здійснює консультативну роботу

з батьками та дітьми, які мають порушення слуху; із глухими сту�

дентами та студентами зі зниженим слухом, які навчаються на фа�

культетах університету. Ця робота має діагностичний і корекційно�

розвивальний характер. При центрі працює комп'ютерний клас

зі спеціальними комп'ютерними програмами, що зорієнтовані

на осіб із порушеннями слуху. 

Кабінет сурдотехнічних засобів устаткований звукопідсилю�

вальною апаратурою та технічними засобами, необхідними для

навчання осіб із порушеннями слуху. Саме тут провадиться робота

з розвитку слухового сприймання студентів, розвитку їхніх комуні�

кативних умінь і навичок читання з губ. Усі структури діють взає�
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мопов'язано та забезпечуються спеціалістами факультету корекцій�

ної педагогіки.

У межах моделі часткової чи повної інтеграції можна виділити

ще один спосіб вирішення проблеми здобуття вищої освіти осо�

бами з порушеннями слуху. Він пов'язаний зі створенням, зокрема

за сприяння громадських організацій, центрів ресурсної підтримки

студентів із порушеннями слуху. Основним завданням таких цент�

рів є вдосконалення інформаційного забезпечення освітньої діяль�

ності нечуючих студентів. Так, у Великій Британії діє Національне

бюро для студентів з особливими освітніми потребами — Скілл, яке

надає людям з порушеннями зору, слуху, опорно�рухового апарату

аналітичну інформацію про всі ВНЗ країни, консультативну допо�

могу з різних аспектів навчання, суспільного життя, обрання про�

фесії, працевлаштування, проводить конференції, тощо.

Таким чином, аналіз досвіду вищої освіти осіб із порушеннями

слуху дає підстави твердити про наявність кількох моделей органі�

зації психолого�педагогічного супроводу навчання у системі вищої

школи, кожна з яких має здобутки та вади, які потребують ретель�

ного вивчення.

Література

1. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посіб. / За ред.

В. Г. Кременя; авт. колектив: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шин�

карук, В. В. Грубінко, І. І. Бабин. — Тернопіль: Навч. книга — Богдан,

2004. — 384 с.

2. Засенко В. В. Соціально�трудова адаптація випускників шкіл�інтер�

натів для глухих і слабочуючих. — К.: Знання, 2002. — 252 с.

3. Комп'ютерні технології та вища освіта людей з особливими потре�

бами: Дистанційне навчання в системі соціально�трудової реабілітації:

Зб. наук. доп. і ст. / Уклад. Л.В. Коваленко. — К.: Вища шк., 2002. — 255 с.

4. Таланчук П. М., Кольченко К. О., Нікуліна Г. Ф. Супровід навчання

студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому

середовищі: Навч.�метод. посіб. — К.: Соцінформ, 2004. — 128 с.

Ключові слова: вищі навчальні заклади, глухі студенти, особи з пору�

шеннями слуху, психолого�педагогічний супровід, слабочуючі студенти.

Key words: deaf students, people with hearing disorders, higher educational

institution, pedagogical and rehabilitation support, children with the lowered

hearing.



410

Розділ ІII Психолого#педагогічні
аспекти розвитку 

УДК 316.613 : 37.011.32 Л. О. Ляховець

ТЕОРЕТИКО/МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ
ДО ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Статья посвящается анализу основных подходов к пониманию фено�
мена социального интеллекта личности, сложившихся в отечественной и
зарубежной социально�психологической науке. Рассматриваются вопросы
структуры, этапов и факторов развития социального интеллекта.

The article is devoted to the research of the social intelligence basic
approaches, which appeared in the home and foreign social psychology. The
questions of structure, stages and factors of social intelligence development
are analyzed.

Постановка проблеми. Незважаючи на той факт, що феномен

соціального інтелекту (СІ) вивчається вже понад 80 років, можна

стверджувати, що дослідники тільки починають оволодівати тео�

ретико�методологічними засадами знань про це явище. Наразі під

СІ розуміють здатність правильно тлумачити власну поведінку

та поведінку свого оточення. Така здатність необхідна для ефектив�

ної міжособистісної взаємодії й успішної соціальної адаптації.

СІ реалізує пізнавальні характеристики, пов'язані з відображенням

соціальних об'єктів — людини як партнера по спілкуванню й діяль�

ності, а також групи людей. Рівень розвитку СІ багато в чому виз�

начає особливості взаємодії у групах, в ситуаціях формування ко�

манди. Особливої актуальності проблема СІ набуває у підготовці

представників соціономічних професій, які здійснюють керівницт�

во людьми й колективами, враховуючи наявні знання про особис�

тість та поведінку людини.

Результати теоретичного аналізу проблеми. Аналіз теоретичних

і експериментальних підходів до феномену СІ показав: в сучасній

психологічній науці СІ виступає поняттям, яке не має єдиної, од�

нозначної інтерпретації.  

Мета нашої роботи — теоретико�методологічний аналіз й уза�

гальнення інформації про феномен СІ. 

Завдання: 1) систематизувати наявні вітчизняні та зарубіжні

концептуальні підходи до вивчення явища СІ; 2) уточнити сутність,

структуру та функції СІ.
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Зважаючи на досить широке коло досліджень феномену вітчиз�

няними і зарубіжними вченими, розглянемо проблему концепту�

алізації поняття «СІ». 

У сучасній зарубіжній психологічній науці є два найвідоміші під�

ходи до розгляду феноменології СІ: «представники першого з них

(Г. Айзенк, Р. Кеттел, Ж. Піаже, Д. Хебб та ін.) наголошують на про�

тиставленні біологічного та соціального інтелекту; прибічники дру�

гого (Д. Векслер, Ф. Мос, Г. Сміт, Р. Странг, Е. Торндайк, Е. Хант

та ін.) — визнають автономність явища СІ, вважаючи його не кон�

гломератом інтелектуальних здібностей, а об'єднанням ряду різно�

спрямованих здібностей» [9, 6]. 

Представник першого напрямку Г. Айзенк виокремив три види ін�

телекту: біологічний, соціальний і психометричний. Біологічний

інтелект пов'язаний з функціями кори головного мозку і слугує фі�

зіологічною, біохімічною та гормональною основою пізнавальної

поведінки людини; він зумовлений генетично. СІ — результат взає�

модії індивіда з оточуючим світом, або прояв соціальної адаптації.

Психометричний інтелект як вторинний фактор розглядається як

одиниця виміру біологічного і соціального інтелекту. До факторів,

які визначають рівень розвитку СІ, Г. Айзенк відніс соціоеконо�

мічний статус, мотивацію, харчування, культурні умови, ставлення

до алкоголю, поведінкові стратегії, сімейне виховання, рівень осві�

ти, особистісні риси, соматичне здоров'я, життєвий досвід [1].

Виокремлення й опис факторів (переважно соціальних) міс�

титься у фундаментальних теоріях таких вчених, як Ж. Піаже і Л.

Виготський. Вони дискутували з приводу впливу чинників соціаль�

ної взаємодії та спілкування на ефективність спільної діяльності [5]

і загальний розвиток дитини [11].

Згідно з твердженнями Ж.Піаже, інтелект — найбільш доскона�

ла форма адаптації організму до середовища. Адаптація ж являє

собою єдність процесів асиміляції (відтворення психікою елементів

середовища у вигляді когнітивних схем) та акомодації (зміни цих

схем відповідно до умов оточуючого середовища). Розвиток

інтелекту полягає у здатності здійснювати гнучке й водночас стале

пристосування до фізичної та соціальної дійсності, а його основне

призначення — структурування взаємодії людини та середовища.

СІ починає формуватись у дитини з появою здатності до адаптації

та соціальної кооперації. Остання вимагає від дитини переходу від

центрації на особистій точці зору (як єдиній правильній) до
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децентрації — здатності звільнитися від концентрації на особистих

поглядах, усвідомлювати позиції інших людей. Децентрація ство�

рює умови переходу до ефективної соціальної поведінки [11].

Л. С. Виготський розглядає розвиток СІ в контексті оволодіння

культурно�історичними способами орієнтації в комунікативній

ситуації. Для досягнення як власних, так і спільних цілей, людина

користується опосередкованими способами впливу на наміри

та поведінку інших. Відповідно структура вищих форм СІ визна�

чається структурою «обхідних шляхів», тобто способами орієнтації,

розуміння та впливу на поведінку інших (наприклад, знаково�сим�

волічний характер посмішки та плачу дитини в процесі емоційно�

особистісного спілкування для привернення уваги дорослого) [5].

Підсумуємо сказане: якщо Ж. Піаже визнавав, що соціальні фак�

тори відіграють певну роль у розвитку дитини, то Л. Виготський

взагалі не припускав можливості індивідуального розвитку без ура�

хування дії соціального оточення, оскільки «будь�яка вища психіч�

на функція була зовнішньою (соціальною), перш ніж стала вну�

трішньою» [5, с. 168].

Певним чином розширив набір соціально�психологічних фак�

торів, що впливають на хід соціалізації особи, дослідник Р. Селман
[9]. Він виокремив п'ять стадій розвитку СІ, взявши за основу пере�

ходу від однієї стадії до іншої розгортання чотирьох ліній соціаль�

ної взаємодії: розуміння себе, близькі дружні стосунки, взаємини

у групі однолітків, стосунки з батьками.

Нульова (досоціальна стадія): взаємини з оточенням — егоцент�

ричні, саморозуміння ґрунтується на недиференційованій психофі�

зіологічній цілісності, стосунки з однолітками підтримуються через

випадкові нестійкі ігрові контакти, з батьками — обмежуються пев�

ним прагматизмом.

Перша стадія розвитку СІ — становлення дитячого суб'єктивіз�

му. Саморозуміння розгортається як процес виділення особистих

намірів, почуттів, думок. Стосунки з однолітками — несиметричні,

побудовані на отриманні односторонньої допомоги, з батьками ви�

являється авторитарність.

Друга стадія — здатність до рефлексії. Дитина намагається зай�

няти позицію іншої людини, узгодити різні точки зору, саморозу�

міння набуває ознак самопізнання, з друзями встановлюються

партнерські взаємини, з батьками встановлюється певне емоційне

взаєморозуміння.
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Третя стадія — передпідлітковий вік. Увесь спектр взаємин зу�

мовлюється взаємністю. Розуміння себе досягається через набуття

стійкої ідентичності; друзів — через взаємний обмін особисто значу�

щою інформацією, групи однолітків стають гомогенними; стосунки

з батьками ґрунтуються на особистій відповідальності дитини.

Четверта стадія: взаємини сягають певної глибини, настає ус�

відомлення кількох рівнів людської близькості, розуміння себе як

інтегрованої системи різних «Я�станів». Взаємини з друзями на�

бувають статусу добровільної взаємозалежності самостійних осо�

бистостей. Гомогенні групи змінює плюралістична організація сто�

сунків з однолітками.

Представники другого напряму врахували вузькість тлумачення

інтелекту та інтелектуальних здібностей і розширили поле дослід�

жень, розглядаючи СІ як автономне явище. Е. Торндайк вважав

соціальним інтелектом глибину розуміння та далекоглядність

у міжособистісних стосунках (1920); Ф. Мос і Е. Хант — здатність

знаходити спільну мову з іншими (1927); Р. Странг — знання про

оточуючих людей (1930); Ф. Вернон — здатність легко зближува�

тись, уявляти себе на їхньому місці (1933); Дж. Ведек — здатність

критично і правильно оцінювати почуття, настрої, мотивацію

вчинків інших (1947) [12].

Як особливий «соціальний дар», продуктом якого є успішна

соціальна адаптація, СІ розглядав Г. Оллпорт. СІ — це здатність ви�

словлювати швидкі, майже автоматичні судження про інших, про�

гнозувати найбільш імовірні реакції оточуючих [12]. Американсь�

кий учений Р. Стернберг пропонує узагальнити всі наведені вище

визначення і сформулювати поняття СІ так, як це зробив Д. Векс�

лер: СІ — це не що інше, як пристосованість індивіда до людського

буття [12].

Як видно, СІ характеризує здатність індивіда до налагодження

контактів з оточуючими його людьми, включає розуміння інших,

соціальні навички та комунікативні вміння, тобто описує соціаль�

ний бік особистості.

Провідним компонентом СІ, на думку Г. Сміта — представника

другого підходу, виступає розуміння навколишньої соціальної дій�

сності. Вчений запропонував пірамідальну ієрархічну модель чоти�

рьох рівнів розуміння оточуючої соціальної дійсності: раціоналіс�

тичний, артистичний, практичний та емпіричний [14]. Раціоналіс�

тичне розуміння людей — емоційне, суб'єктивне та самовпевнене.
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Єдиним його критерієм виступає суб'єктивне відчуття інших, яке

й стає організуючим центром когнітивних схем перцепієнта. Раціо�

налістичне розуміння повністю орієнтовано на внутрішню реаль�

ність. Артистичне розуміння — здатність людини усвідомлювати

ті аспекти поведінки інших, які підпадають під дію візуальної,

аудіальної чи кінестетичної модальностей; орієнтовані на зовніш�

ню реальність. Практичне розуміння — здатність однієї людини

впливати на поведінку іншої у потрібному для себе напрямку. Емпі�

ричне розуміння — здатність людини точно передбачати почуття,

думки та поведінку свого оточення. Емпірик вважає істинним

знання, отримане від перевірки його суб'єктивних вражень об'єк�

тивними методами, тобто критерієм знання виступає прогностична

точність перцепієнта щодо почуттів, думок, поведінки інших. Цю

здатність, базовану на прогностичному критерії, більшість учених

визначає як сензитивність. Це дало змогу Г. Сміту поряд із зазначе�

ними рівнями розуміння інших виокремити ще й чотири компо�

ненти сензитивності: спостережницька, теоретична, номотетична,

ідеографічна (див. [9; 13; 14]). 

Слід додати, що на сучасному етапі розвитку психологічної

науки найбільшим авторитетом користується теорія СІ, запропо�

нована Джой Гілфордом, детально описана в літературі (див. [4; 6; 9;

10; 12]). Він визначає СІ як інтегральну інтелектуальну здібність,

яка забезпечує успішність спілкування та соціальної адаптації.

На думку вченого, СІ об'єднує і регулює пізнавальні процеси, по�

в'язані з відображенням соціальних об'єктів (людей як партнерів

по спілкуванню чи групи людей). До процесів, які його характери�

зують, належать: соціальна сензитивність, соціальна пам'ять, со�

ціальна перцепція та соціальне мислення [10].

Загалом сучасні дослідження СІ мають, зокрема, такі особливості:

1) наявність теорій, не підтверджених емпірично, та емпіричних да�

них, не об'єднаних конкретними теоретичними підходами; 2) прове�

дення більшості емпіричних досліджень серед соціально гомогенних

груп; 3) нерозробленість методичних процедур збирання емпіричних

даних; 4) обмеженість процедур вимірювання СІ (вони спрямовані

на окремі аспекти й сторони СІ), відсутність єдиного концептуаль�

ного підходу; 5) мінливість поглядів дослідників на проблему СІ.

Вітчизняні вчені теж пропонують неоднозначні концептуальні

підходи до вивчення феномену СІ. Однією з перших його почала

досліджувати М.Бобнєва; в її працях СІ — це здатність вирізняти
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й помічати складні відносини й залежності в соціальній сфері

[2, с. 46]. Наявність загальних інтелектуальних здібностей ще не оз�

начає адекватного соціального розвитку особистості, як і рівень

розвитку СІ ще не є підставою для визначення інтелектуальних

здібностей індивіда. Ймовірно, на думку автора, СІ слід розглядати

як особливу здатність людини, яка формується в процесі її діяльності
в соціальній сфері, у сфері спілкування та соціальної взаємодії (курсив

— наш). Продовжується розгляд феномену у працях Ю. Ємелья�

нова, який вважав СІ стійкою здатністю розуміти самого себе

та інших людей, базованою на специфіці розумових процесів,

афективного реагування та соціальному досвіді. Ця здатність дає

змогу прогнозувати вчинки оточуючих людей, їхні взаємини,

моделювати міжособистісні події [7]. На думку автора, СІ включає

в себе сензитивність — особливу чутливість до психічних станів,

прагнень, цілей, цінностей інших, яка має емоційну природу. 

Перший вітчизняний тест для діагностики СІ адаптувала О. Ми�
хайлова (Альошина). У неї знаходимо таке визначення СІ «це інте�

гральна інтелектуальна здатність розуміти і прогнозувати поведінку

людей в різних повсякденних ситуаціях, розрізняти наміри, почуття

та емоційні стани за вербальною й невербальною експресією» [10,

с. 9]. До структури СІ, на її думку, входять: соціальна сензитивність,

соціальна перцепція, соціальна пам'ять і соціальне мислення. СІ, за

твердженням О.Михайлової (Альошиної), є когнітивною складо�

вою комунікативних здібностей особистості та професійно�важли�

вою якістю в професіях типу «людина — людина» [10]. О. Бодальов
під СІ розуміє сукупність психічних утворень людини, які проявля�

ються у здатності успішно спілкуватися з іншими, зокрема, це моти�

ваційно�потребнісна й емоційна сфери, воля, комунікативна актив�

ність, багатий репертуар поведінкових реакцій [3]. На думку групи

авторів (Б. Ананьєв, О. Бодальов, О. Власова, Л. Петровська), СІ

людини виявляється в увазі, сприйнятті, пам'яті, уяві, мисленні;

функціонуючи як єдина цілісна система, вони актуалізуються лише

у щільному зв'язку одне з одним. Доволі близьким за вказаними ха�

рактеристиками до поняття «Соціальний інтелект» є поняття «соці�

ально�перцептивні здібності», запропоноване В. Лабунською. Соці�

ально�перцептивні здібності, на думку вченого, теж формуються

у спілкуванні і забезпечують можливість адекватного відображення

психічних станів та якостей людини, це здатність передбачати свій

вплив на цю людину [8, с. 383]. Наступні дослідження виявили, що
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функціональною стороною складної системи перцептивних здіб�

ностей і виступає СІ. У цьому ракурсі він полягає в умінні адекватно

прогнозувати, інтерпретувати і точно розуміти поведінку інших

та передбачати особистий вплив на них [8]. 

Глибшого аналізу цей феномен зазнав у працях А. Южанінової, яка

тлумачить СІ як когнітивну складову комунікативних здібностей

особистості, оскільки він забезпечує розуміння вчинків і дій людей,

розуміння мовної продукції та невербальних реакцій оточуючих [15,

с. 64]. Дослідниця припускає, що існує, як мінімум, три виміри СІ: 1)

соціально�перцептивні здібності, які відповідають за адекватне

відображення особистісних властивостей партнера по спілкуванню

і забезпечують точність в розумінні характеру стосунків з оточуючи�

ми. Їм же людина завдячує здатністю до самопізнання (усвідомлення

своїх індивідуально�особистісних властивостей, мотивів, поведінки,

характеру сприйняття себе іншими); 2) соціальна уява — здатність

адекватно моделювати індивідуальні й особистісні особливості людей

за зовнішніми ознаками та прогнозувати характер поведінки інших;

3) соціальні техніки спілкування — здатність перебрати роль іншого,

володіти ситуацією, спрямовуючи її в потрібному річищі та навіть

впливати на психічні стани й прояви оточуючих [15].

Коротко підсумуємо сказане: 1) СІ можна розглядати як здат�

ність, що забезпечує пізнання, відображення, розуміння та струк�

турування соціально�психологічних характеристик особистості

й групи, сприяє прогнозуванню поведінки людини та динаміки

групових процесів; 2) СІ — це особлива здібність людини, яка

не надається їй від народження, а формується в процесі діяльності

в соціальній сфері, у спілкуванні та в соціальній взаємодії.

Висновки. У пізнавальній діяльності можна виокремити специ�

фічну сферу — розуміння себе і партнерів по взаємодії. Будь�яка

діяльність (зокрема й суб'єкт�об'єктна) опосередкована і містить

суб'єкт�суб'єктний аспект. Сферу можливостей суб'єкт�суб'єктного

пізнання індивіда можна визначити як СІ. Феномен СІ становить

досить новий предмет дослідження як для зарубіжної, так і для

вітчизняної науки. Його концептуалізація відбувається на межі ко�

гнітивної, загальної, вікової, соціальної психології та персонології.

СІ структурно складається з когнітивного, емоційного та поведін�

кового компонентів. Він має достатні прогностичні можливості, які

дають змогу передбачати успішність професійної діяльності та

взаємин в системі «людина — — людина».
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ
СОЦІАЛЬНО/ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНСУЛЬТАТИВНОЇ

ВЗАЄМОДІЇ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕТАПІВ
КОНСУЛЬТАТИВНОЇ БЕСІДИ

В статье охарактеризовано содержание понятий «взаимодейст�
вие», «социально�педагогическое взаимодействие», определены этапы,
приемы и технология консультативной беседы.

This article characterizes the content of the notions «interaction», «social
and pedagogic cooperation» and defines the phase,  methods and techniques
of consultative.

Мета статті: розкрити сутність характеристики змісту соціаль�

но�педагогічної консультативної взаємодії і технологічних етапів

консультативної бесіди.

Завдання статті:
— проаналізувати трактування поняття «взаємодія» у різних

наукових галузях;

— обґрунтувати зміст соціально�педагогічної консультативної

взаємодії;

— розкрити зміст технологічних етапів консультативної бесіди.

Категорія «педагогічна взаємодія» розглядається як одна з ос�

новних категорій педагогіки. У взаємодії людина осягає природні

та суспільні явища, закономірності, процеси, орієнтуючись в ото�
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чуючій реальності, визначає способи свого мислення та поведінки,

з цим розумінням пов'язана і потреба людини у спілкуванні, нав�

чанні, вихованні, освіті та особистому загальному розвитку. 

У сучасній науці термін «взаємодія» включає в себе певний зміст.

Звернення до словниково�енциклопедичної літератури доводить,

що взаємодія — це філософська категорія, яка виражає процес

взаємодії, впливу різних об'єктів один на одного, їх взаємозв'язок,

взаємозумовленість, взаємоперехід, породження одним об'єктом

іншого. Основу взаємодії становить причиннонаслідковий зв'язок

[1, с. 43].

У психології поняття «взаємодія» розглядається як процес

безпосередньої чи опосередкованої взаємодії об'єктів (суб'єктів)

один з одним, що породжує їх взаємну зумовленість і взаємозв'язок.

Кожна із взаємодіючих сторін виступає як причина іншої і як

наслідок одночасного зворотного впливу протилежної сторони, що

зумовлює розвиток об'єктів і їх структур [8, с. 60].

У соціології «соціальна взаємодія» визначається: як система вза�

ємозумовлених соціальних дій, пов'язаних циклічною залежністю,

за якої дії одного суб'єкта є водночас причиною та наслідком відпо�

відних дій інших; є формою соціальної комунікації або спілкування

принаймні двох осіб чи спільнот, в якій систематично здійснюється

їх вплив одна на одну, реалізується соціальна дія кожного із парт�

нерів, досягається пристосування дій одного до іншого, спільність

у розумінні ситуації, сенсі дій і певної згоди між ними [9, с. 44�45].

У соціально�педагогічному плані поняття «взаємодія» визначає

саме існування освітніх і виховних процесів, з нею пов'язані цілі

і зміст, методи і форми педагогічної діяльності, мотиви поведінки

та рушійні сили педагогічного процесу. 

Предметом соціально�педагогічної  діяльності є інша людина,

яке має особисту активність, і тому вона не може бути визначеною

нічим іншим, як взаємодіючою людиною.

Змістом взаємодії є «зв'язок», «обмін» (інформацією, враження�

ми, діяльністю) і «взаємний вплив». Взаємодія людини з іншими

людьми має особливий тип зв'язку, стосунків, який передбачає

взаємні впливи та зміни. Серед цих взаємодій особливе місце нале�

жить спілкуванню — специфічній формі людської діяльності,

«що вказує на зв'язок  та взаємодію людей у процесі матеріального

та духовного виробництва, спосіб реалізації соціальних відносин,

який здійснюється через безпосередні чи опосередковані контакти,
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в які особистості та групи вступають у процесі їхньої соціальної

життєдіяльності [6, с. 58].

Отже, спілкування у взаємодії з «іншим», «іншими» для осо�

бистості — це важливе джерело нових значень, нових форм, знаход�

ження способів реалізацій своїх сил і можливостей, свого потенці�

алу за рахунок розширення меж вибору: інформації, знань, досвіду.

Воно розраховано на спільну дію, спільне мислення, спільне зна�

чення — це внутрішній процес, і його мета — не самовираження

особистості чи «іншого», а діалог, співтворчість, спрямована на ро�

зуміння і результативність.

Відповідно до сказаного, поняття «взаємодії» в процесі соціаль�

но�педагогічного консультування ми розглядаємо як процес взає�

мозв'язку і контактів суб'єктів, під час якого здійснюється обмін ін�

формацією, психічне відображення один одного і спільна діяльність

щодо пошуку шляхів вирішення проблеми. Процес соціально�педа�

гогічного консультування базується на міжособистісній взаємодії.

Н. Н. Обозов визначає міжособистісну взаємодію як «взаємну

дію, сприяння, без дію, взаєморозуміння, адекватність, ідентифіка�

цію, взаємовідношення, як готовність до певного типу взаємодії з

емоційною забарвленістю: позитивною, індиферентною, негатив�

ною і взаємовпливу як результату взаємної дії» [7, с. 49].

На думку С. В. Васьківської,  консультативна взаємодія — це

специфічна психотерапевтична комунікація консультанта і клієн�

та, яка виокремлює спілкування в особливий вид інтеракції. На�

вички такого мовлення визначаються як базові психотерапевтичні

навички: вміння підтримувати контакт очей, сигналізувати про під�

тримку не тільки словом, але й тілом, емоцією, до здатності вста�

новлювати причинно�наслідкові зв'язки та виділяти суперечності,

що їх демонструє клієнт у своїй мові та поведінці [6, с. 4].

Процес соціально педагогічного консультування здійснюється

поетапно і спирається на психологічну, психотерапевтичну техно�

логію ведення консультативної бесіди.

На початку консультативної бесіди консультант має пересліду�

вати дві мети: надати людині впевненості у тому, що вона звернула�

ся туди, де її зрозуміють і підтримають; визначити ступінь серйоз�

ності ситуації і стан клієнта, оцінивши обсяг реального часу, в ме�

жах якого має бути прийняте часткове позитивне рішення.

П. П. Горностай і С. В. Васьківська визначають, що реалізуючи

установку на позитивне сприйняття, консультант має прихильно
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реагувати на всі думки, почуття клієнта, узгоджує свою позицію

з очікуваннями людини, яка йому довірилася. Як результат такої так�

тики на початку бесіди виникає ефект порозуміння, довірливого

контакту. Подібне спілкування називається спілкуванням, орієнто�

ваним на співрозмовника, або рефлексивним спілкуванням, і перед�

бачає володіння спеціальною системою навичок і технік [3, с. 18�19].

Початок розмови скерований на дві мети: надати людині впев�

неності в тому, що вона звернулася туди, де її зрозуміють і підтри�

мають; визначити ступінь серйозності ситуації і стан клієнта, оці�

нивши обсяг реального часу, в межах якого має бути прийняте част�

кове позитивне рішення.

Встановлення контакту консультанта з клієнтом здійснюється

спочатку на основі доброзичливого привітання і процедури зна�

йомства. Згодом абоненту надається можливість говорити, тоді

як консультант слухає, не перебиваючи, не втручаючись передчасно

у плин його мови, збираючи всю первинну інформацію (припустимі

лише нейтральні репліки, «підтакування», які допомагають клієнту

виговоритися). Це так зване активне слухання, яке використовуєть�

ся на початку  і впродовж усієї розмови. 

Слухання — активний процес хоча б тому, що за всієї зовнішньої

пасивності консультанта�слухача вимагає досить значного вну�

трішнього напруження, володіння прийомами, які допомагають

зрозуміти і запам'ятати сказане. З уміння триматися нитки розмови

розпочинається будь�яка професійна соціально�педагогічна робо�

та. Саме тому прийоми і техніки активного слухання та розуміючо�

го рефлексивного реагування узагальнено називають «методом

базових навичок». Активне слухання в ході діалогу включає в себе

низку складових частин, які на різних етапах спілкування консуль�

танта з клієнтом набувають різного значення, а саме розуміння,

відкритості,   об'єктивності тощо.

Проаналізувавши матеріал книги В. Вебера «Важные шаги к по�

могающему диалогу», ми зазначили, що активне систематичне слу�

хання передбачає партнерство, тобто вміння стримуватися від авто�

ритарно�директивної манери мовлення; орієнтацію на партнера по

діалогу, тобто вміння відмовлятися від зосередженості на самому

собі; прийняття клієнта і підтримку позитивного ставлення

до нього, тобто стримування від повного чи часткового заперечен�

ня, а також від позитивних чи негативних суджень; надання мо�

жливостей ставити корисні питання і виявляти відповідні реакції
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(наприклад, консультант може говорити, лише вислухавши спів�

розмовника; людина, котра шукає поради, може слухати після

вираження себе; надання партнеру незалежності і автономії: таким

чином він отримує свободу мовлення і відкриття себе, знаходить

простір для розкриття своєї індивідуальності й ідентифікації; ос�

новний елемент терапевтичної події (завдяки розмові клієнт може

полегшити тягар своїх емоцій і проаналізувати свої почуття). 

Характеристика особливостей проблематичності активного

слухання в консультуванні  полягає в тому, що:

— точне слухання і повторення тільки�но почутого особливо

важко, якщо думка консультанта відрізняється від думки партнера

по діалогу;

— важко повторити все, що сказав партнер, не опускаючи те,

що вразило консультанта невідповідністю чи було внутрішньо не

прийнято ним;

— можна легко зав'язнути на якому�небудь висловлюванні

клієнта і постійно про нього думати, тоді як клієнт вже говорить

про інші речі;

— попри на всі намагання  добитися систематичного слухання,

воно зазвичай є суб'єктивним, а значить — викривленим (підклю�

чаються емоції, ідеї, внутрішні захисні механізми).

Саме тому консультант має володіти професійною технікою

активного слухання і застосовувати різні його прийоми.

Другий етап консультативної бесіди покликаний закласти під�

ґрунтя розвитку відносин з клієнтом. Мова йде про  відображення

його почуттів. 

Консультант виходить тут із фундаментальних для ситуації до�

помоги настанов, зокрема: 

— безумовне прийняття особистості людини, якій надається

допомога,  її внутрішніх переживань;

— відсутність оцінок стосовно неї, емпатія, тобто розуміння,

глибоке співпереживання тощо.

Консультант демонструє клієнтові свою прихильність і підтрим�

ку — це сприяє дальшому розвитку розмови. 

Відомо, що іноді кдієнти безпомилково вгадують справжній

настрій співрозмовника (консультанта), і заміна цих глибоких тера�

певтичних установок суто зовнішньою технологією, користуючись

ними як «прийомами», може мати лише протилежний ефект.

Але при виконанні перелічених умов клієнт починає більш вільно
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і відкрито говорити про свої проблемні ситуації, включаючи і ті їх

сторони, про які спочатку розмови соромився і навіть побоювався

говорити.

При цьому прийняття і позитивне ставлення консультанта не слід

плутати зі згодою. Відкрита згода має майже той самий ефект, що

й заперечення. Краще висловити і схвальність розуміння поведінки

абонента тією мірою, якою вони значущі для нього самого. Мета

прийняття — не «судити когось, а прояснити й допомогти абоненту

усвідомити його базову настанову.

Виявляючи своє позитивне ставлення, консультант має уникати

прямих чи прихованих тверджень типу «Це не має жодного сто�

сунку…», «Я думаю, що це безрезультатно…»; при цьому слід під�

тримувати повагу до індивідуальності клієнта, його життєвого шля�

ху, його свободи та прихильностей.

Уміння підтримувати відкритість щиросердної розмови  за умов,

що задушевність ніяк не суперечить професійній доцільності, —

основа терапевтичної майстерності консультанта. 

Мова консультанта, на думку С. В. Васьківської, мусить бути

зваженою і лаконічною, вона має стимулювати мовну активність

абонента. Доцільним для ведення такої бесіди є неквапний хід роз�

мови, гармонійне включення психологічно наповнених пауз (ком�

фортне мовчання), тобто можливість заглибитись у роздуми, зібра�

тися з думками, глибше осягнути те, що відбувається [3, с. 26].

Доброзичлива увага й уміння слухати в деяких випадках можуть

навіть визначити  позитивний результат справи. 

Іноді ситуація складається так, що вільний, беззаборонний по�

тік негативних емоцій поступово «сам собою» замінюється на врів�

новажений, спокійний.

Чим серйозніша подія і переживання її клієнтом, тим необхідніше

негайно сфокусуватися на її змісті. Коли людина дезорганізована, їй

важко переказати суть того, що її хвилює. Роль консультанта на цьо�

му етапі зводиться до того, що він допомагає такій особі ідентифі�

кувати проблему і для цього використовує деякі технологічні прийо�

ми: з'ясування, уточнення, перефразування, резюмування та ін.

З'ясування, вточнення допомагають зробити повідомлення зро�

зумілим, сприяють глибшому усвідомленню інформації. Консуль�

тант використовує деякі елементи техніки активного рефлексив�

ного слухання: уточнює окремі моменти повідомлення; вдається

до так званих відкриваючих реплік і відкритих питань, спонукаючи
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консультованого розширити своє повідомлення («Будьласка, по�

вторіть і, якщо можна, докладніше ...», «Можливо, є ще щось,

про що хотіли б Ви сказати» і т. ін.

При консультуванні  консультант використовує різні типи запи�

тань: закриті, відкриті, прямі, опосередковані, особистісно спря�

мовані, безособові та інші.

Закритими називаються такі запитання, відповідаючи на які,

клієнт одним словом підтверджує або заперечує сказане (наприк�

лад: «Ви згодні з тим, що ця ситуація може призвести до конфлік�

ту…?» — «Так (ні)»).

Відкритими називають питання, відповідаючи на які клієнт

описово конкретизує деякі факти (наприклад: «Що б Ви хотіли

змінити?»).

У прямих питаннях тема або проблема виражена відкрито, безпосе�

редньо (наприклад: «Чи хотіли б Ви розповісти про свій вчинок..?»).

В опосередковані питаннях інтерес того, хто запитує, відкрито

не виражений. 

Нарешті, питання може бути звернене прямо до особи (клієнта)

і бути особисто спрямованим (наприклад: «Особисто Ви задоволені

розгортанням подій?»).

Можна досягти успішних результатів, скориставшись технікою

коротких запитань. У цьому разі консультант ставить питання,

повторюючи слово з попередньої фрази клієнта і промовляє його

з запитальною інтонацією. 

Коли запитання уточнене і сформульоване, консультант допо�

магає клієнту в інтелектуальному і ціннісному оволодінні пробле�

мою. Він  проводить докладне опитування, під час якого ставить

запитання, дедалі глибше проникаючи в життєво�смислову реаль�

ність даної особи, уточнюючи джерело найбільш негативних емо�

цій («Що саме в цьому Вас так засмучує?»).

Перефразування думок і почуттів клієнта в бесіді полягає в пере�

данні співрозмовнику його ж повідомлення, але словами того, хто

слухає [3, с. 24]. 

Консультант вербалізує те, що його співрозмовник лише при�

пускає, виділяє опорні смислові моменти подій, «наводить»

на смисл і, упорядковуючи таким чином переживання, допомагає

формуванню дедалі більш об'єктивної і чіткої картини подій. 

Наступним етапом консультативної бесіди є прояв чіткого розу�

міння і формулювання «проблеми» клієнта, яке дає йому змогу
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«не потонути» в потоці емоцій та інформації. Це здійснюється

у формі інтерпретації почутого і спрямоване на пошук шляхів вирі�

шення проблеми. 

На цьому етапі важлива наявність довірливого контакту між кон�

сультантом і клієнтом, відчуття прийняття та згоди, що сприяє ви�

никненню у свідомості клієнта особистісно значущих уявлень про

себе і свою поведінку. Тут важливо встановити і підтримати всі здо�

рові, позитивні, збережені сторони особистості клієнта, спрямував�

ши їх на підвищення самооцінки і закріплення впевненості у собі. 

Консультант розтлумачує інформацію, виявлену за допомогою

діагностичних прийомів, зводить в одну логічну систему розрізнені

деталі ситуації клієнта, виявляючи причинно�наслідкові зв'язки

поміж явищами, підказує шляхи самостійного пошуку способів

розв'язання проблеми.

Наступний етап включає  прогнозування і планування, під час

якого обговорюється намічений план дій, який спрямований на по�

долання критичної ситуації. Консультативний варіант прийому

розрахований в кінцевому підсумку на активність клієнта. Спираю�

чись на досягнуте, він доходить осмислення того варіанта вирішен�

ня проблеми, з яким погоджується  сам. 

Завершальний крок бесіди — це знов підтримка і максимальне

схвалення думок клієнта, тобто висловлюється віра в нього самого,

у його сили, впевненість в здійсненні запланованого. 

Як правило, консультативна бесіда завершується за згодою обох

сторін після корекції відповідності ситуації. В окремих випадках

перед консультантом постає необхідність брати на себе відпові�

дальність за завершення бесіди.  

Як свідчить консультативна практика, ефективність консульту�

вання залежить від віри суб'єкта в дієвість консультативної допомоги. 

Отож ми розглянуто технологію довірливої взаємодії суб'єктів

консультування як важливої умови підвищення його ефективності,

а також етапи консультативної бесіди.
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ЗВ'ЯЗОК МІЖ ОСОБИСТІСНИМИ РИСАМИ
ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

І КОМУНІКАТИВНОЮ ТОЛЕРАНТНІСТЮ

Cтатья посвящена изучению коммуникативной толерантности
у преподавателей высшей школы. Выявлено наличие статистически
значимых связей между уровнем коммуникативной толерантностью
и эмоционально�волевыми, коммуникативными, интеллектуальными
характеристиками личности.

The article is devoted to the university teachers communicative toler�
ance. The statistical significant correlations between communicative toler�
ance level and emotional, communicative and intellectual personal charac�
teristics are analyzed.
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Постановка проблеми. Кадровий пріоритет — одна з найважли�

віших умов реалізації Національної доктрини розвитку освіти Ук�

раїни в ХХІ столітті. Економічна криза спричинила руйнування сис�

теми добору кадрів вищої школи, і наразі проблема формування ви�

кладацького персоналу вищого навчального закладу є однією з най�

гостріших. Розбудова вищої національної освіти потребує залучення

до процесу підготовки студентів нової генерації викладачів із висо�

ким рівнем професіоналізму, інноваційним, творчим стилем аналі�

тичного мислення, толерантним ставленням до оточуючих їх людей.

Роль викладача вищого навчального закладу у формуванні осо�

бистості молодого спеціаліста, громадянина України надзвичайно

відповідальна. Тому він має поєднувати в собі найкращі людські

якості, бути високоосвіченим, тактовним, вихованим, коректним

і толерантним. Ці якості, безумовно, пов'язані з особистісними ри�

сами викладача вищого навчального закладу. І оскільки предметом

нашого дослідження постала комунікативна толерантність, один

з етапів емпіричного дослідження був спрямований на з'ясування

взаємозв'язку комунікативної толерантності та особистісних якос�

тей викладача вищого навчального закладу. 

Для аналізу особистісних характеристик, які впливають на рі�

вень прояву комунікативної толерантності, нами використовували

багатофакторний опитувальник Р. Кеттела, а також методик «Рі�

вень комунікативної толерантності» В. В. Бойка [1; 2].

У нашому дослідженні покладалося припущення, що рівень роз�

витку комунікативної толерантності взаємопов'язаний з особистіс�

ними якостями викладача.

У дослідженні брали участь викладі вищих навчальних закладів

міст Чернігова та Києва, а саме 209 осіб віком від 24 до 75 років

із різним стажем педагогічної діяльності.

Результати емпіричного дослідження та їх обговорення. Дослід�

ження інтелектуальних, емоційно�вольових і комунікативних

якостей, і також їх зв'язку з комунікативною толерантністю вияви�

ло наявність статистично значущого зв'язку між рівнем комуніка�

тивної толерантності та особистісними рисами, що входять до кож�

ного з указаних блоків.

Констатовано, що найбільш щільно комунікативна толерант�

ність пов'язана з емоційно�вольовими особистісними рисами, що

складають емоційно�вольовий блок, та дещо менше — з якостями,

які належать до комунікативного й інтелектуального блоків. 
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Дослідження виявило наявність статистично значущих зв'язків

між рівнем комунікативної толерантності та такими характеристи�

ками, як: а) емоційно�вольовими — «емоційна стійкість» (p<0,001),

«нормативність» (p<0,01), «жорсткість» (p<0,01), «тривожність»

(p < 0,01); б) комунікативними — «соціальна сміливість» (p<0,05),

«конформізм» (p<0,01); в) інтелектуальною — «радикалізм»

(p<0,01). Причому з одними з названих якостей спостерігається

позитивний, а з одними — негативний зв'язок.

1. Зв'язок між комунікативною толерантністю та емоційно2вольо2
вими характеристиками викладачів вищих навчальних закладів:

Зв'язок між емоційною стійкістю (фактор «С») і комунікативною
толерантністю. Спираючись на отримані дані, можна стверджувати,

що така особистісна характеристика, як емоційна стійкість, суттєво

взаємопов'язана з комунікативною толерантністю. Існує статистич�

но значущий зв'язок (p<0,001) між високим і середнім рівнями кому�

нікативної толерантності та середнім рівнем емоційної стійкості.

Низький рівень емоційної стійкості передбачає низьку стійкість що�

до фрустрації, лабільність настрою, роздратованість, втомлюваність,

навіть невротичні симптоми. У нашому дослідженні кількість таких

викладачів становить 12,2%, з числа яких 20% демонструють низь�

кий рівень комунікативної толерантності, тим часом як 80% викла�

дачів — високий і середній рівні. Більшість емоційно стійких викла�

дачів демонструють низький рівень комунікативної толерантності.

Отже, найвищий рівень комунікативної толерантності в нашому

дослідженні показують викладачі, що мають середній рівень емо�

ційної стійкості.

У результаті, можна зробити висновок наявність негативного зна�
чущого зв'язку між емоційною стійкістю іа комунікативною толеран�
тністю викладача вищого навчального закладу: чим нижчий рівень емо�
ційної стійкості, тим вищий рівень комунікативної толерантності.

Зв'язок нормативності (фактор «G») і комунікативної толерант�
ності. Однією з вельми пов'язаних з комунікативною толерантніс�

тю характеристик є нормативність. Аналізуючи результати дослід�

ження, слід зазначити, що показники нормативності мають статис�

тично значущий взаємозв'язок з комунікативною толерантністю.

Р. Кеттелл характеризує нормативність як фактор, що визначає

міру, якою різні норми й заборони регулюють поведінку і ставлення

людини. Отримані нами дані засвідчують про те, що 69,0% високо�

нормативних викладачів демонструють середній рівень комуніка�
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тивної толерантності, тимчасом як 77,8% викладачів з високим

рівнем комунікативної толерантності також показують середній

рівень нормативності. 45,5% викладачів, які мають низькі показ�

ники з нормативності поведінки, мають і низький рівень комуні�

кативної толерантності. Викладачі з низькою нормативністю спо�

відують принцип «Самі не підкорюємось нормам, але до інших, хто

не підкорюється їм, нетерплячі».

Викладачі з низькою нормативністю характеризуються гнучки�

ми настановами щодо соціальних норм, часто неорганізовані і без�

відповідальні. Отже, таким викладачам необхідно формувати кому�

нікативну толерантність, що, на нашу думку, приведе до особистіс�

ного зростання, тобто формування відповідальності, наполегли�

вості у досягненні цілей, професійного зростання.

Таким чином, нормативність визначає, якою мірою різні норми

й заборони регулюють поведінку та взаємини особистості, і це,

на наш погляд, яскраво виражене в толерантності.

Отже, можна зробити висновок про наявність позитивного зна�
чущого зв'язку між нормативністю і комунікативною толерантністю
викладача вищого навчального закладу: чим вищий рівень норматив�
ності, тим вище рівень комунікативної толерантності.

Зв'язок між тривожністю (фактор «О») та комунікативною
толерантністю. Спираючись на отримані дані, можна зазначити,

що така особистісна характеристика, як тривожність має, суттєвий

зв'язок з комунікативною толерантністю. Отримані дані свідчать

про наявність статистично значущих зв'язків між рівнями комуні�

кативної толерантності та рівнями тривожності: високі показники

тривожності на рівні статистичної значущості (р < 0,01) пов'язані

з показниками високого рівня комунікативної толерантності. Ви�

кладачі, котрі мають високі показники за характеристикою впевне�

ності в собі, мають середній рівень комунікативної толерантності.

Таким чином, можна зробити висновок про наявність позитивного
значущого зв'язку між тривожністю і комунікативною толерантніс�
тю викладача вищого навчального закладу: чим вищий рівень тривож�
ності, тим вищий рівень комунікативної толерантності.

Зв'язок між жорстокістю (фактор «I») та комунікативною толе�
рантністю. Аналіз отриманих даних показав статистично значущі

відмінності за фактором «жорстокості — чутливості» (р < 0,01). У на�

шому дослідженні більшість викладачів демонструють середній рі�

вень за цим фактором. За Р. Кеттеллом, високі оцінки по даній шкалі
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свідчать про розвинену здатність до емпатії, співчуття, співпережи�

вання та розуміння інших людей. Тобто цей фактор має щільний зв'я�

зок з толерантністю. У нашому дослідженні високий рівень комуніка�

тивної толерантності мають 86,7% викладачів, у яких середній і висо�

кий рівні має чутливість. У 43,0% викладачів з низькими показника�

ми за фактором «I» низький рівень комунікативної толерантності.

Отже, можна зробити висновок про наявність негативного зна�
чущого зв'язку між жорстокістю і комунікативною толерантністю
викладача вищого навчального закладу: чим вищий рівень жорсто�
кості, тим менший рівень комунікативної толерантності.

2. Зв'язок між комунікативною толерантністю і комунікативними
якостями й особливостями міжособистісної взаємодії викладачів
вищих навчальних закладів.

Зв'язок між «нерішучістю — сміливістю» (фактор «Н») та кому�
нікативною толерантністю. Вельми пов'язаною з комунікативною

толерантністю характеристикою виступає фактор «нерішучість —

сміливість». Загалом цей фактор визначає реактивність на небезпеку

у соціальних ситуаціях і ступінь активності особистості у соціальних

контактах. Аналізуючи результати дослідження, можна зазначити, що

показники вираженості цього фактора мають статистично значущий

зв'язок з комунікативною толерантністю (р < 0,05). Викладачі, сміли�

ві, розкуті, здебільшого показують середній й низький рівні комуні�

кативної толерантності. 91,7% нерішучих, сором'язливих, стриманих

викладачів демонструють високі і середні рівні комунікативної толе�

рантності, лише 8,3% — низький рівень комунікативної толерант�

ності. Загалом понад половину викладачів (62,8%) з середнім рівнем

комунікативної толерантності мають і середній рівень за фактором

«Н». Однак варто зазначити, що викладачі більш стримані, чутливі

до небезпеки, сором'язливі, нерішучі мають більш високий рівень

комунікативної толерантності, ніж соціально сміливі.

Таким чином, можна дійти висновку, що є негативний значущий
зв'язок між соціальною сміливістю та комунікативною толерантніс�
тю викладача вищого навчального закладу: чим вищий рівень соціаль�
ної сміливості, тим нижчий  рівень комунікативної толерантності.

Зв'язок між конформізмом (фактор «Q2») і комунікативною толе�
рантністю. Статистично значущий зв'язок (р < 0,01) ми отримали,

вивчаючи взаємозв'язок конформізму та комунікативної толерант�

ності. Високий рівень комунікативної толерантності здебільшого

(68,9%) мають викладачі з середніми показниками за циму факто�
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ром. Низький рівень комунікативної толерантності мають 50,0%

нонконформістів і 39,1% конформістів. Отже, за даними нашими

нашого дослідження, високий рівень комунікативної толерантнос�

ті мають викладачі, які не є конформними чи нонконформними.

Отже, можна зробити висновок, що є позитивний значущий зв'я�
зок між конформізмом та комунікативною толерантністю виклада�
ча вищого навчального закладу: чим вищий рівень нонконформізму, тим
вищий рівень комунікативної толерантності.

Зв'язок між «стриманістю — експресивністю» (фактор «F») і ко�
мунікативною толерантністю. Взаємозв'язок між комунікативною

толерантністю і «експресивністю — стриманістю» має характер

тенденції. Безпечні, веселі, рухливі, імпульсивні викладачі в нашо�

му дослідженні показали низький та середній рівні комунікативної

толерантності. Обережні, розсудливі, мовчазні розподілилися

більш�менш рівномірно, тобто мають і високий, і середній, і низь�

кий рівні комунікативної толерантності. Загалом серед викладачів

з високим рівнем комунікативної толерантності 23,0% мають і се�

редні показники за шкалою «стриманість — експресивність». Біль�

шість викладачів з середньою толерантністю (66,7%) показують

і аналогічний показник за шкалою «F». Отже, слід зазначити, що

високий і середній рівні комунікативної толерантності притаманні

викладачам з середніми показниками фактора «F».

Зв'язок між комунікативною толерантністю і довірливістю
(фактор «L»). Дані дослідження свідчать про наявність тенденції

зв'язку між комунікативною толерантністю і цим фактором

(р = 0,08). 72,2% викладачів з середнім і високим рівнями комуніка�

тивної толерантності мають середні показники за даною шкалою.

Згідно з точкою зору багатьох дослідників толерантність часто роз�

глядається як терпимість. На наш погляд, це не зовсім, правильно,

що й підтвердили наші емпіричні дані. Низький показник фактора

«L» відображає такі характеристики, як терплячість, лагідність. Ви�

кладачі з низьким показником за шкалою «довірливість — підозрі�

лість» демонструють низький рівень комунікативної толерантності.

3. Зв'язок між комунікативною толерантністю і інтелектуальними
особливостями викладачів вищих навчальних закладів.

Зв'язок між «консерватизмом — радикалізмом» (фактор «Q1»)
та комунікативною толерантністю. Аналіз результатів показав,

що існує статистично значущий зв'язок між показниками за цим

фактором і комунікативною толерантністю. Так, при високому рів�
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ні комунікативної толерантності 84,4% викладачів мають середній

рівень за фактором Q1.

Таким чином, можна дійти висновку, що є позитивний значущий зв'язок
між «консерватизмом — радикалізмом» і комунікативною толерант�
ністю викладача вищого навчального закладу: чим вищий рівень «консерва�
тизму — радикалізму», тим вищий рівень комунікативної толерантності.

Отже, виявлено позитивний статистично значущий зв'язок між

нормативністю, нонконформізмом, тривожністю, радикалізмом і не�

гативний статистично значущий зв'язок між емоційною стійкістю, со�

ціальною сміливістю, жорсткістю та комунікативною толерантністю.

Висновки. Комунікативна толерантність викладача вищого нав�

чального закладу — це таке ставлення викладача до студентів, яке

характеризується повагою й визнанням рівності студентів в ситуа�

ціях комунікативної взаємодії, відмовою від домінування, враху�

ванням індивідуально�психологічних особливостей студентів

у процесі спілкування та створення умов для їхньої самореалізації.

Виявлено психологічні чинники, що впливають на становлення

комунікативної толерантності викладачів вищих навчальних закла�

дів. Дослідження показало наявність статистично значущих зв'яз�

ків між рівнем комунікативної толерантності і такими характерис�

тиками: а) емоційно�вольовими — емоційна стійкість, норматив�

ність, жорсткість, тривожність; б) комунікативними — соціальна

сміливість; в) інтелектуальною характеристикою — радикалізм. 

Викладач вищої школи з достатнім рівнем розвитку комуніка�

тивної толерантності — це особистість, яка володіє достатньо

високим інтелектом, має високі організаторські здібності, не нав'я�

зує своїх думок і суджень студентам, помірно чутлива і емоційно

стійка, не тривожна, але не самовпевнена, соціально лабільна. За�

галом це має бути гармонійно розвинена людина.
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СЛУЖБИ ЕКСТРЕНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ
ПО ТЕЛЕФОНУ

В статье подана краткая история развития служб психологичес�
кой помощи по телефону, а также модели деятельности службы
«Телефон доверия». Приведено определение понятия «Телефон дове�
рия». Дан анализ методологического подхода к телефонному консуль�
тированию, который основан на принципах кризисной интервенции и
краткострочной позитивной терапии. 

The article exposes brief history of psychological aid on the telefone, Trust
Telefone work models and defines «Trust Telefone» concept. Methodological
approach in consulting on the telefone based on principles of crisis interven�
tion and brief positive therapy is analized. Brief positive therapy methods are
used for psychological correctinal work.

Служби екстреної психологічної допомоги по телефону — «Тел�

ефон Довіри» стали невід'ємною частиною системи соціально�

психологічної допомоги населенню. Помітно зростаючий останнім

часом рівень теоретичних знань і нагромаджений досвід практич�

ної роботи у цій царині дають змогу виділити її у самостійний

і специфічний напрям соціальної роботи. 

Ступінь і швидкість змін у сучасному суспільстві призводять до

того, що людина поглинається юрбою, і це загрожує її основній цін�

ності як індивідуума. Навіть будучи оточеною великою кількістю лю�

дей, вона часто почувається себе ізольованою й емоційно страждає.

Міжособистісного спілкування зазвичай настільки недостатньо,

що деяким людям стає важко знайти кого�небудь, з ким можна

поговорити і відверто обмінятися думками. 

Поліпшення комунікативної технології саме по собі не стало

поліпшенням значущих людських контактів.

Якщо хтось хоче поговорити, необхідно, щоб була інша людина

— той, хто слухає. Стає дедалі складніше знайти слухача. Унаслідок

цього група людей, котрі володіють інтуїцією, солідарністю та соці�

альною винахідливістю, організувала служби телефонної допомоги

у формі неурядових організацій.
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Ці служби пропонують тимчасову, але миттєво доступну під�

тримку кожному, хто самотній, втратив надію, переживає стрес

або близький до самогубства.

Слухаючі прагнуть допомогти людині, яка телефонує з тим,

щоб прояснити її досвід і дійти усвідомлення особистих ресурсів

для продовження життя.

Такі служби створені і діють на базі цінностей, проголошених

у Міжнародній декларації прав людини Організації Об'єднаних

Націй. Зокрема, такі служби підтверджують гідність усіх людей; пра�

во на повагу до своїх думок, бажань і того, заради чого людина живе;

право виражати себе своїми словами (Преамбула етичної хартії

Міжнародної федерації невідкладної телефонної допомоги (Прий�

нята Генеральною Асамблеєю IFOTES, Ізраїль, липень 1994 р.).(6)

Початок історії становлення телефонної служби психологічної

допомоги населенню датується початком століття. У 1906 р. пастор

Уоррен заснував у Нью�Йорку Лігу «Врятуйте життя», метою якої

було надання моральної та психологічної допомоги по телефону.

В Європі службу психологічної допомоги по телефону було ство�

рено лише після Другої світової війни. У 1948 р. психіатри X. Хофф

й Є. Рингель організували центр «Лікарська допомога людям, які вто�

милися від життя». Тоді вперше були об'єднані в єдиному комплексі

телефонна служба й стаціонарний прийом. Однак найбільший

поштовх розвитку телефонної допомоги був наданий 1953 р. — він

пов'язаний з діяльністю англіканського священика Чада Вари, засно�

вника руху добровольців�непрофесіоналів, на допомогу тим, хто

потребує підтримки й участі. За цим рухом закріпилася символічна

назва «Самаритяни». Створена в межах цього руху телефонна служба

дружньої допомоги людям, схильним до самогубств є прообразом

численних центрів, які згодом виникли в різних країнах світу.

Мережа служб телефонної допомоги постійно множилась і роз�

вивалася, і для взаємної підтримки в Женеві в 1959 р. був створений

Міжнародний центр інформації для цих організацій, а в 1960 р.

проведена перша зустріч працівників невідкладної допомоги

зі штаб�квартирою в Женеві. Невдовзі «Самаритяни» стали поши�

рювати свій досвід за межами Англії і перетворились на самостійну

інтернаціональну організацію «Befrienders International» («Міжна�

родна дружня допомога»). Тим часом у країнах Азії й Австралії

телефонні служби, названі «Лініями життя», об'єднались у «Life

Line International» (Міжнародні лінії життя). [6, 12].
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Нині у світі працює близько 300 центрів «Befrienders Interna�

tional», де добровольці допомагають людям, близьким до само�

губства, або зневіреним. Такі служби забезпечують для осіб, котрі

перебувають у кризовій ситуації, негайний зв'язок по телефону

зі співчуваючим анонімним слухачем, що володіє особливою техні�

кою роботи з клієнтом по телефону. Спочатку служби організову�

вались як центри із запобігання самогубствам. У міру розвитку

«ліній допомоги» («гарячих ліній» — hotline) вони починають вико�

нувати дедалі зростаючу кількість «кризових послуг» і викорис�

товуються особами, які переживають той чи інший вид емоційної

кризи: проблеми, пов'язані з сімейним життям; адаптація до нових

умов, вагітність і аборти, шкільні конфлікти тощо. Дослідники вва�

жають, що телефонні служби виражають тенденцію більш пізнього

розвитку в історії виникнення «кризової інтервенції» і віддзерка�

люють досвід професіоналів і добровольців, які почали наприкінці

60�х років організовувати безкоштовні клініки, притулки для під�

літків, котрі втекли з дому, та інші неофіційні громадські центри

допомоги.

Серед назв, що визначають цей напрям у наданні телефонної

допомоги, найчастіше використовуються такі, як Кризова лінія

(Crisis Line), Гаряча лінія (hotline); Лінія допомоги (Help Line); Теле�

фон довіри; Лінія життя (Life Line), Міжнародна дружня допомога

(Befrienders International). Засноване в Європі об'єднання телефон�

них служб швидкої допомоги відоме під назвою Міжнародна Феде�

рація Служб Невідкладної Телефонної Допомоги — IFOTES. 

Виокремлють різні моделі діяльності «Телефону довіри». Першим
із таких критеріїв є їх диференціація за орієнтацією на ту або іншу

«аудиторію» (за «віковою», «проблемною» або «соціальною» ознакою).

Така диференціація, або спеціалізація, телефонних ліній властива:

— великим містам, де існує кілька центрів телефонної допомо�

ги, що зрештою приводить до їх спеціалізації як пошуку особливої

ніші у сфері подання допомоги;

— великим центрам, де існує кілька телефонних ліній. 

Спеціалізація «Телефону довіри» здійснюється завдяки певній

орієнтації на зміст роботи, а саме:

— орієнтації на певний вік: дитячі, підліткові, молодіжні,

«дорослі»,   для людей похилого віку;

— орієнтації на особливу категорію абонентів: ті, які переживають

горе, ті, які зазнали насильства (для жінок, для дітей і підлітків) і т.п. 
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Другою моделлю «Телефону довіри», виходячи із завдань, що сто�

ять перед службою, стали телефонні служби різних державних

організацій і відомств.  Телефони довіри, що створюються при них,

повинні насамперед, за задумом організаторів, сприяти ефективно�

му виконанню завдань організації або відомства, (Служба безпеки,

Міністерство внутрішніх справ, Митна служба, наркологічний

диспансер  і т.ін.)  Ці державні, професійні служби телефонів довіри

переважно орієнтовані на одержання від населення необхідної

інформації, консультування населення з питань діяльності органі�

зації або відомства.

Третьою моделлю «Телефону довіри» стали тимчасово створю�

вані служби для реалізації конкретних політичних завдань, на�

приклад для проведення передвиборчої кампанії. «Телефон довіри»

президента може збирати відомості про виплату пенсій по країні

протягом певного обмеженого часу. При цьому як існували так

й існують телефони приймалень щодо, по яких громадяни можуть

подзвонити в будь�який час. Однак для реалізації конкретного зав�

дання, для досягнення необхідної активності населення викорис�

товується добре зарекомендоване в суспільстві словосполучення

«Телефон довіри».

При нинішньому розмаїтті моделей «Телефону довіри» можна

виявити кілька тенденцій у визначенні цього поняття.

Перша тенденція пов'язана з визначенням ситуації, з якої звер�

таються на «Телефон довіри». «Телефон довіри» — це служба,

до якої звертаються при переживанні складних, важких, критич�

них, екстремальних або просто проблемних ситуацій, коли респон�

дент сам не може знайти вихід, переживає психологічний стрес

або серйозні утруднення. 

Друга тенденція пов'язана із визначенням характеру діяльності

консультантів «Телефону довіри». Ця діяльність розуміється як до�

помога тому, хто звернувся. Змісту допомоги — одержати пораду,

відчути моральну підтримку, знайти відповідь на складне питання,

роз'яснити життєву ситуацію, «вилити» душу, виплеснути біль,

одержати опору в житті та дружнє співчуття, висловитись і вигово�

ритись, допомога, пов'язана зі зміною емоційного стану: заспоко�

їти та заспокоїтися, допомогти пережити стрес, зняти напруження,

поділитися переживаннями.

Третя тенденція пов'язана із визначенням особливостей діяль�

ності консультантів «Телефону довіри». На «Телефон довіри» звер�
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таються для того, аби опинитись в атмосфері розуміння, довіри,

коли вислуховують, поважають думки співрозмовника.

Четверта тенденція пов'язана із визначенням особливостей

організаційної діяльності служби «Телефону довіри» — такими,

як відсутність візуального контакту, особлива атмосфера захище�

ності клієнта, повага до клієнта.

П'ята тенденція пов'язана із визначенням певної категорії

людей, для яких існує «Телефон довіри». 

Підбиваючи підсумки можна дійти висновку, що «Телефон

довіри» — це служба, за якої може звернутися кожен у проблемних

(кризових) життєвих ситуаціях з тим, щоб одержати допомогу і, при

цьому бути впевненим в особливій атмосфері захищеності, розумін�

ня та довіри. Як можна побачити, подібне розуміння «Телефону дові�

ри» поширюється на всі три схарактеризовані вище моделі служби.

Одним  із загальноприйнятих  у телефонному  консультуванні

методологічним підходом є «Befriending». Названо поняття було

введено Чадом Вара, засновником громади «Самаритяни». Як рані�

ше вже зазначалося, ця громада ставила своїм завданням превен�

цію суїцидів. За своїми основними характеристиками методологіч�

но «Befriending» дуже близький до основних положень клієнт�цент�

рованої психотерапії К. Роджерса.

«Befriending» («Бути друзями»), або «терапія вислуховування»,

була запроваджена на зорі існування «Самаритян» як наслідок спо�

стереження за людьми, що зверталися за допомогою до священика

Чада Вари. Багато хто приходив дякувати за підтримку, — просити

ради. Однак часто траплялося так, що «клієнти» не могли дочекати�

ся такої зустрічі. Чекаючи її, відвідувачі в суб'єктивно�важкій жит�

тєвій ситуації знаходили вирішення своїх проблем у спілкуванні

зі звичайними людьми — неспеціалістами�добровольцями, які

перебували в цьому ж приміщенні і пригощали гостя кавою. Гість,

стомлений очікуванням, відчуваючи щирий інтерес і турботу з боку

добровольців за його долю, починав виговорюватися. Клієнта слу�

хали вельми уважно, не перериваючи, не прагнучи апелювати

до свого життєвого досвіду, не намагалися інтерпретувати його по�

ведінку яким�небудь чином або дати пораду. Доброзичлива, напру�

жена увага слухача давала змогу зняти емоційну гостроту кризової

ситуації. Характерні для кризових реакцій переживання самотності

змінювалися почуттями спільності з іншими. Занижена самооцін�

ка, викликана безрезультатними спробами виходу із кризи і втра�
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тою контролю над ситуацією, що травмує, у момент виговорюван�

ня підвищувалася, і так створювалася атмосфера високої значущос�

ті того, що викладалося. Нерідко після того, як людина виговори�

лася, вона запитувала слухача, що він думає, як вона повинна діяти,

а доброволець (волонтер) лиш говорив, що він не знає, оскільки

не є експертом і повертав питання до самого промовця: «Як Ви ду�

маєте, що можна зробити...»; «Якщо Ви вважаєте це правильним,

то робіть...» Подібна ідентифікація з людиною в тривозі згодом

була названа «Befriending». Це схоже на внутрішній діалог, винесе�

ний назовні, або те, що телефоніст виконує роль чесного добро�

зичливого дзеркала. Мета роботи — взаєморозуміння, відкритість

між співрозмовниками, особлива атмосфера довіри, що сприяє діа�

логу двох поважаючих і сприймаючих одне одного людей, виник�

нення сповіді, яка очищує. І це досить рідкісне явище у звичайному

житті, що припускає якнайповнішу заглибленість у співрозмовни�

ка, максимальні щирість і чесність.

Виокремлючи основні принципи «Befriending», більшість авторів

називають такі з них: 

— природність, спонтанність і позитивне становлення до всіх

абонентів; 

— співробітник «Телефону довіри» не повинен перебивати

людину, висловлювати без потреби свої думки, оцінні судження,

критикувати і повчати абонента; 

— співробітник «Телефону довіри» повинен говорити мовою

абонента, бути максимально зрозумілим, дотримуватися послідов�

ності розповіді абонента й не пропонувати свою точку зору навід�

ними й уточнюючими запитаннями тощо.

Наведемо деякі міжнародні норми надання невідкладної теле�

фонної допомоги (Прийняті Генеральною Асамблеєю IFOTES,
Ізраїль, липень 1994 р.):

§1. Екстрені телефонні служби, доступні в будь�який час для

будь�якого бажаючого звернутися до них, незалежно від віку, статі,

релігії або національності.

§2. Усі, котрі телефонують, мають право бути вислуханими і пра�

во на повагу незалежно від їхніх вірувань, переконань або вибору.

§3. Слухання в екстреній телефонній службі відбувається в дусі

доброзичливості й відкритості стосовно того, хто дзвонить.

§4. Деталі всіх дзвінків, особливо такі, що стосуються приватного

життя того, хто дзвонить, залишаються абсолютно конфіденційними.
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§5. Ті, хто дзвонить і слухає, мають право залишатися анонімним.

§6. Слухаючі взагалі є відібраними добровольцями, які пройшли

тренінг і працюють під спостереженням (супервізією), для того,

щоб постійно поліпшувати якість слухання.

§7. Слухаючі не просять винагороди в того, хто телефонує. [6]

Вельми важлива частина телефонної допомоги: атмосфера розу�

міння, прийняття й підтримки допомагає клієнту відчути себе більш

упевненим, значущим, дає можливість спокійно оцінити свої й чужі

вчинки, позбутися відчуття занедбаності й ізоляції, які віднімають

сили й роблять проблеми суб'єктивно такими, що не вирішуються.

Серед особливостей телефонної комунікації фахівці вирізняють

наступні:

— просторові особливості: консультант може впливати на того,

хто звернувся, хоча той перебуває від нього на великій відстані; 

— максимальна анонімність: при особистому звертанні до фахівця

анонімність є неповною, оскільки консультант спілкується віч�на�віч

із клієнтом. Контакт по телефону забезпечує максимальну анонімність;

— можливість перервати контакт: телефонний консультант на�

дає можливість перервати бесіду в будь�який момент; 

— ефект обмеженої комунікації: зв'язок по телефону здійснюєть�

ся за єдиним акустичним каналом. Це приводить до звуження

потоку інформації, яким обмінюються співрозмовники. Телефонна

комунікація через винятково акустичний й майже цілковито вер�

бальний характер зумовлює переорганізацію мовної діяльності або�

нента. Це сприяє когнітивному оволодінню абонентом психотрав�

муючою ситуацією, полегшує формування її реалістичного прий�

няття та перехід до конструктивної особистісної позиції. Ефект об�

меженої комунікації характеризується більшою послідовністю, вну�

трішньою організованістю, систематизацією психотерапевтичної

бесіди, приводить до більш структурованого й логічного викладу

проблем абонента. Крім того, виокремлюються ще один феномен

телефонного консультування: за відсутності зорового сприйняття ті,

хто звернувся, часто ідеалізують телефонного консультанта;

— ефект довіри: хоча співрозмовники можуть перебувати

на значній відстані один від одного, їхні голоси звучать у безпосе�

редній близькості, тобто абонент і консультант в певному розумінні

перебувають поруч. Ця властивість телефонного зв'язку сприяє

швидкому формуванню довіри в бесіді, полегшує включення в об�

говорення глибоко особистісних проблем. 
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Потрібно наголосити, що перші «Телефони довіри» створюва�

лись як служби екстреної психологічної допомоги людині, що пе�

ребуває у кризі. Звідси особлива увага в методології роботи завжди

приділялася основним принципам «кризової інтервенції».

Ефективна кризова інтервенція [4, 10] базується на п'яти

принципах, упроваджених у науку В. Хаусменом і Д. Ріочем

в 1967 р. — це невідкладність допомоги, близькість ситуації, взає�

мовідповідальність, соціальна підтримка, позитивне підкріплення. 

1. Невідкладність. Ефективність кризової інтервенції залежить

від невідкладності програми допомоги. Відомо, що будь�яка про�

блема, пов'язана з кризою, має тенденцію до ригідності в часі. Під

час кризи людина відкрита змінам, і чим швидше ми зможемо пра�

цювати з нею, тим більше ми зводимо до мінімуму можливу дегра�

дацію особистості й ефективно вирішуємо проблему, забезпечуємо

індивідуальне функціонування особистості. Терапевтичний потен�

ціал невідкладності допомоги не може бути переоцінений. Невід�

кладність втручання також підвищує самооцінку, цінність себе

як індивіда.

2. Наближеність ситуації. Вирішення проблеми в тому середо�

вищі, де вона виникла, буде найефективнішим. Коли ми маємо

справу з особистістю «в середовищі», в якому виникла проблема,

немає потреби переводити її в інше середовище, потрібне рішення

може бути знайдено через позитивні соціальні аспекти її оточення.

Знайоме оточення буде більш прийнятним для особистості.

Водночас для вирішення проблеми таким чином людина не втрачає

індивідуальних рис і своєї ролі у цьому середовищі. Через труднощі,

які в неї є, її роль може бути тимчасово припинена, але через її

«невідстороненість» від свого середовища, її роль у ньому може

бути швидко відновлена. 

3. Взаємовідповідальність. Клієнт, який переживає кризу, пови�

нен бути здатним приймати відповідальність на себе в роботі з кон�

сультантом при вирішенні його проблеми. Це не важко, оскільки

клієнт випробовує «біль» і сам хоче розв'язати свою проблему. Він

несе свою частину відповідальності за свої дії. Його робота над

ситуацією припускає як пасивну, так і активну роль у взаємодії

з консультантом. Це означає, що він не діє сам по собі, але разом

з консультантом. Адекватність і правильність ухвалення рішення

залежить у цьому разі від них обох, одне не може бути правильного

готового рецепта консультанта.
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4. Соціальна підтримка. Один з найважливіших елементів кри�

зової інтервенції — це зв'язати клієнта, що перебуває в кризі, з най�

більш значущими людьми з його оточення, які підтримувати його

на шляху виходу із кризи (відновити себе). Людина в проблемній

ситуації втрачає точку опори. Одне із завдань — допомогти їй знай�

ти зв'язки серед соціального оточення, які допоможуть їй віднови�

тися. Вони дадуть їй підтримку в самоповазі, соціальному прийнят�

ті. Необхідно підтримувати її взаємини з людьми, які чекають

на поліпшення. Важливо для консультанта сфокусувати клієнта на

тих людях, які мають найважливіше значення в його житті. Вико�

ристовуючи оточення як підтримку для зворотного зв'язку, ми під�

креслюємо для особистості її важливість і цінність, ми очікуємо,

що вона поверне собі свої позиції в громаді.

5. Позитивне підкріплення. Робота з клієнтом повинна будувати�

ся на активізації потенційних ресурсів, які він має, використо�

вуючи позитивні, здорові аспекти його особистості, і наможливості

нового знаходження поваги в родині, оточенні, а також знаходжен�

ня самоповаги. Людина в кризі занурена у своє горе, її самооцінка

занижена. У такий самий спосіб вона схильна оцінювати ставлення

до неї інших, тобто негативно. Позитивні очікування консультанта

можуть допомогти клієнту перебороти ці негативні тенденції і по�

бачити «світло в кінці тунелю», побачити, що рішення може бути

позитивним. Консультант може зруйнувати в такий спосіб негатив�

не світосприймання клієнта й перемістити його в поле нейтральних

або позитивних оцінок. Якщо консультант розглядає клієнта в кри�

зі з позитивної точки зору, то й родина клієнта та інші залучені

в ситуацію люди будуть схильні розглядати його також позитивно.

Такий підхід припускає ставлення до клієнта, близьке за духом

догуманістичної психології К.Роджерса: (1) ставлення до людей, що

переживають кризу, як до нормальних, без використання термінів,

що стосуються хвороби або його здоров'я; (2) ставлення до клієнтів

у термінах їхньої здатності впоратися з ситуацією, їхніх сил і їхніх ре�

сурсів, їхніх здатностей у вирішенні завдань, (3) підкреслення здоро�

вих, а не патологічних або хворих аспектів індивідуальності [7, 8, 9].

До специфічних, визначених специфікою телефонного обігу

особливостей належить неможливість контролювати взаємозв'язки

клієнта і, з огляду на це, орієнтація на короткострокову терапію.

Тому до більш приватних принципів звичайно відносять принципи

короткострокової позитивної терапії. 
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Схарактеризуємо позитивний підхід: опора на ресурси клієнта.

Консультант принципово фіксує свою увагу не на проблемі,

а на сильних, успішних, збережених сторонах людини. Для клієнта

його проблеми і його ресурси не пов'язані одні з одними. Важливо

виявити й мобілізувати ці наявні ресурси для подолання проблеми.

Несподівана для клієнта позитивна спрямованість мислення кон�

сультанта стимулює його самого до пошуку ресурсів.

2. Використання тільки позитивного підкріплення. Репліки кон�

сультанта спрямовані на підкріплення руху клієнта  в бік подолання

проблеми. Більшість цих реакцій спонтанні, є вираженням інтересу

та поваги до можливостей клієнта. У такий спосіб підкріплюються

не тільки його дії й ідеї, але й наміри.

3. Принцип утилізації. Для вирішення проблеми можуть розгля�

датись і використовуватись особистісні риси, фізичні особливості,

соціальне оточення, його тимчасові, матеріальні, географічні,

культурні обставини клієнта, його знання, вміння, переконання

й тощо. Можна сказати, що процес консультування нагадує «готу�

вання супу із сокири».

4. Принцип економічності втілюється у правилі: «Не лагодьте те,

що не зламано». У короткостроковій позитивній психотерапії під�

креслюється, що якщо вдається домогтися зміни неефективного

паттерна, звичного стереотипу емоційного й поведінкового реагу�

вання, то виникає ефект «брижі» («ripple effect»), — запускається

ланцюжок когнітивних, емоційних, поведінкових змін, які опосе�

редковуються реакціями соціуму. Такий ланцюжок змін перетво�

рює суб'єктивну ситуацію клієнта, і тим самим не може не впливати

на особистісний рівень людини.

5. Клієнт як експерт. М. Еріксон зазначив: «Кожен клієнт знає

вирішення своєї проблеми; єдине, що йому невідомо, це те, що він

це знає».

6. Орієнтація на майбутнє. Самі клієнти часто звернені в минуле

як у джерело проблем. У цьому разі консультант може йти слідом

за клієнтом і говорити про минуле, однак для нього минуле — ще

одне джерело ресурсів.

7. Принцип співробітництва. Завдання консультанта налагоджу�

вати співробітництво з клієнтом.

8. Гумор. Використання різних гумористичних засобів пов'язано

з прагненням максимально усунути напруження, що перешкоджає

розкріпаченню творчого потенціалу, роботі фантазії.
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9. Ставлення як до адаптивного симптому як адаптивному стерео2
типу, що сполучається із зовні вираженою нефіксацією уваги

на ньому, замість ставлення до симптому як до «мішені» психотера�

пії. Тобто замість розмови про симптом можна обговорювати інші,

конструктивні способи досягнення адаптації або мети [13].

Для успішного проведення власне психокорекційної роботи

найчастіше використовуються наступні прийоми короткострокової

психотерапії:

Структурування ситуації. Здійснюється консультантом за допо�

могою відповідних до ситуації питань. Через правильне ставлення

питань консультантом, у свідомості абонента формується об'єктив�

на і послідовна картина психотравмуючої ситуації в її розвитку.

Подолання винятковості ситуації. Використовується в разі, коли

той, хто звернувся вважає, що критична ситуація (зрада чоловіка,

дружини розпад родини) складається внаслідок його особистісних

недоліків і помилкових дій, тим часом як аналогічні ситуації зустрі�

чаються в житті досить часто. Цей прийом може порушити спілку�

вання, коли абонент чекає «погладжування», підтримки, а замість

цього отримує: «Ваша ситуація банальна».

Включення ситуації в контекст життєвого шляху. Психотравму�

ючі події часто сприймаються людиною як несподівані, раптові

й тому непереборні. Розкриваючи послідовність розвитку ситуації,

консультант показує її зв'язок з попередніми подіями і тим самим

відкриває можливість її зміни.

Зняття гостроти ситуації. Абоненти Телефону Довіри часто

вважають, що критичні обставини жадають від них негайного вирі�

шення. У таких випадках співробітник телефону довіри підкрес�

лює, що у клієнта є час на обмірковування й  ухвалення рішення.

Терапія успіхами й досягненнями. Розповідаючи про себе, клієнт

повідомляє і про свої труднощі, які йому доводилося переборюва�

ти. Консультант тактовно підкреслює ці успіхи, формуючи в спів�

розмовника уявлення про себе як про особистість, здатну до подо�

лання труднощів, що підвищує його самооцінку. Цей прийом, буду�

чи методом непрямої сугестії, видається вельми ефективним при

впливі на кризові переживання і повинен неодноразово повторю�

ватись упродовж усього процесу терапії.

Формулювання ситуації. Нерідко, повідомивши всю значущу

інформацію, клієнт зазнає труднощів в її рефлексивному оволодін�

ні. Тоді консультант повинен висловити точне формулювання
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пережитої абонентом ситуації. Цей прийом ефективний у гострих

кризових ситуаціях, при суїцидальних намірах пацієнта. Він до�

помагає раціоналізувати те, що відбувається, інтелектуально його

опанувати та реалістично прийняти. Крім того, він створює в лю�

дини уявлення про те, що якою б не була важкою його проблема, во�

на може бути зрозуміла іншими людьми. Тим самим в людини змен�

шуються суїцидальні переживання самотності та безпорадності.

Пошук джерела емоцій. Тим, хто звернувся, пропонується вста�

новити безпосередні причини свого емоційного стану («Що саме

в цій ситуації так Вас ранить?»). Цей прийом допомагає абоненту

усвідомити зв'язок між вчинками значущого іншого та особистими

емоціями.

Фокусування на ситуації. Деякі клієнти намагаються нескінчен�

но обговорювати свій емоційний стан і соматичні симптоми. Бажа�

ючи одержувати постійні погладжування й зловживаючи емпатією,

вони відходять від обговорення суті ситуації. Консультантові

необхідно повернути абонента до обговорення конкретних планів

виходу із ситуації, вирішення проблеми.

Інтерпретація. Якщо абонент у процесі бесіди не знайшов шля�

хи вирішення ситуації, консультант може допомогти йому, вислов�

люючи гіпотези про можливі способи її розв'язання.

Планування. Психолог спонукає клієнта до вербального оформ�

лення планів майбутньої діяльності.

Вербалізація почуттів консультанта. Цей прийом дає абоненту

можливість одержати зворотний зв'язок, зрозуміти, як консультант

ставиться до його повідомлення і що відчуває консультант, розмов�

ляючи з ним («Я відчула радість від того, що Ви знайшли рішення»,

«Я розгублена, не знаю, що й сказати Вам», «Ви мене засмутили сво�

їм повідомленням», «Я почуваю задоволення від розмови з Вами»).

Утримування паузи. Цілеспрямоване мовчання надає абоненту

можливість виявити ініціативу, стимулює вербалізацію розроблених

ним планів поведінки. Мовчання знижує темп бесіди, дає клієнту час

для розгляду альтернатив, для ухвалення рішення, зменшує афектив�

не напруження. Утримування паузи, або «мовчання, що схвалює», —

один із важливих прийомів зробити з абонентами, котрі мовчать. Час

утримування паузи залежить від багатьох причин, зокрема від швид�

кості мовлення абонента, від його емоційного стану [1, 3, 13].

Отже, консультант «Телефону довіри» повинен володіти й уміло

використовувати у своїй роботі різноманітні способи та прийоми
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психологічної допомоги. Лише сполучення різних технік і методів

може привести до найбільшого психологічного (психотерапевтич�

ному) ефекту.

На завершення хотілося б зазначити, що більшість систем пси�

хотерапії приступають до тези, що взаємодія віч�на�віч є необхід�

ною для ефективної терапії. Це припущення вважається саме

собою зрозумілим для «справжньої» терапії, що завжди відносило

телефонне консультування до категорії «несправжньої» терапії.

Тим часом телефонне консультування забезпечує нову якість

терапевтичного обслуговування та заслуговує на визначення спе�

ціального способу надання психологічної допомоги. Служба кон�

сультування по телефону забезпечує більшу доступність, оскільки

особистість перебуває так близько до контакту, що здатен допомог�

ти, наскільки вона близька до телефону.

Таку ж саму думку висловив і Ніклаус Дж. Цемпа — директор

«Dargebotene Hand» («Рука допомоги») у Цюріху» у передмові до

книги Вілфрида Вебера: «Від самого початку своєї діяльності В. Ве�

бер зрозумів, що телефонне консультування — незалежно від того,

виконується воно професіоналами та непрофесіоналами — це осо�

блива галузь подання допомоги. Телефонний зв'язок пропонує осо�

бливі можливості, але й накладає певні обмеження. Цей спеціаль�

ний вид консультування, з одного боку, спирається на загально�

прийняті психологічні знання, але, з іншого, підпорядковується

своїм власним законам. У телефонному консультуванні особливо

високої цінності набуває навчання поведінки, яка сприяє встанов�

ленню взаємин. Цей особливий вид психосоціальної допомоги

вимагає спеціального навчання та подальшого вдосконалювання».
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Бернацька О.Б.

РОЛЬ ТВОРЧОГО КОМПОНЕНТУ У РОЗВИТКУ
ПОТРЕБИ  САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ

Cтатья посвящена изучению внутренней детерминации потреб�
ности самоактуализации, определению места и роли творческого
компонента в процессе прохождения возрастного кризиса во время
самоопределения в юношестве как условия последующей самореализа�
ции личности. Понятие «самореализация» и «самоактуализация» рас�
крываются через концептуальные положения гуманистической и пси�
ходинамической теорий. Значительное внимание уделяется символи�
ческой функции как основе развития первичной идентификации и ау�
тентичных переживаний в процессе творческого преобразования  Кар�
тины Мира в процессе адаптации к неопределенным условиям жизни.

The theses are devoted to the study of internal conditions of self�actual�
ization development need, location and role of creative component in the
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process of passing an age crisis during youth self�determination as conditions
of subsequent personality self�realization. The concept «self�determination»
and «self�realization» are revealed within the context of Humanistic and
Psychodynamic approaches. Considerable attention is focused at a symbolic
function as a basis for primary authenticity and authentic experiencing
development when the processes of  the World Picture creative transformation
and adaptation to indefinite life conditions take place.

Культура життєвого самовизначення розглядається в сучасних

концепціях виховання і освіти як центральна ланка культури осо�

бистості, як умова реалізації людиною своїх сил і здібностей. Мета

виховання і освіти — допомогти людині навчитися жити, тобто

зрозуміти себе, визначити відношення до себе і до навколишнього

світу, знайти своє місце в житті. Періоди гострих соціальних кон�

фліктів, потрясінь, перетворень супроводжуються зміною багатьох

стереотипів, норм, ідеалів. При цьому часто відбувається те, що ми

називаємо втратою сенсу життя. У спробах знов знайти сенс життя

людина ставить собі «вічні» питання: «До чого я прагну і як реалі�

зую свої цілі?».

З цими питаннями пов'язано поняття самоактуалізації в гума�

ністичній психології. Самоактуалізація — це бажання людини

стати тим, якою вона може стати. Людина, що досягла цього вищо�

го рівня, домагається повного використання своїх талантів, здіб�

ностей і потенціалу. Реалізація потреби в самоактуалізації вимагає

відвертості новим ідеям і досвіду. 

Проблема впливу творчого компоненту на розвиток потреби

самоактуалізації залишається недостатньо визначеною в психоло�

гічній літературі. Визначають об'єктний та суб'єктний підході

до визначення цієї проблеми. Самоактуалізація є достатньо широ�

ким поняттям, частіше досліджуються окремі її компоненти. В ме�

жах об'єктного підходу життєвий шлях розглядається як послідов�

ність подій, як динаміка цінностей і уявлень про себе (Ш. Бюлер);

послідовність стадій психосоціального розвитку (Е. Ериксон); зміна

поведінки і переживань (Т. Томе); безперервний ланцюг послідов�

них свідомих виборів (Г. Олпорт); розгортання життєвого сценарію

(Е. Берн) та ін. Суб'єктний підхід передбачає розгляд життєвого

шляху як культурно�історичного розвитку особистості. (С. Л. Ру2
бінштейн); життєвій стратегії (К. А.Абульханова�Славська); послі�

довності вчинків як зміни ціннісних орієнтацій (В.А. Роменець).
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Структурно�генетичний підхід до розуміння життєвого шляху осо�

бистості відображає інтеграцію з життєвим світом, який вона ство�

рює, розгортаючи назовні зміст Я і структуруючи зовнішню дійс�

ність відповідно цінностям і сенсам. (Т. М. Титаренко).

Сучасний рівень розвитку суспільства і науки вимагає глибшого

аналізу цієї проблеми з позицій активності самого суб'єкта життє�

діяльності. Тому, методологічні принципи дослідження склали кон�

цепції, які базуються на принципах стрічної (зовнішньої і вну�

трішньої) детермінації процесу самовизначення особистості

(Г. С. Костюк), суб'єктного підходу до вивчення особистості

(К. О. Абульханова�Славська, А. В. Брушлинський, З. П. Карпенко,
С. Л. Рубінштейн, В. О. Татенко), розвитку самосвідомості через

особистісний сенс (В. В. Столін).

Джерелом самоактуалізації людини є природжена потреба в са�

мореалізації закладених в ній потенційних можливостей, спрямо�

вує яку сама природа людини (А.Маслоу, К.Роджерс, Е.Фром,
Е.Шостром, Ф.Перлз, Асаджолі), або сенс її життя (В.Франкл,
А.Менегетті). Термін «самоактуалізація» розуміється як «вихід

людини за межі себе самої» і реалізація себе як невід'ємної частини

зовнішнього світу. Таким чином, самовизначення як процес осо�

бистісного вибору кордонів сутнісного «Я» є необхідною умовою

самоактуалізації особистості. 

Проте проблема самовизначення не має чіткості в трактуванні

понять самоактуалізації, не вивчена діалектика їх взаємозв'язку.

Важко визначити критерії виховних технологій, при яких можливе

«опанування дітьми здорового уявлення про особистісне зростання,

при якому особистісне зростання приносить задоволення, і людина

прагне стати настільки гарною, наскільки дозволять  здібності» [1]. 

Метою даного дослідження є визначення місця і ролі  творчого

компоненту в процесі проходження вікової кризи і створення

сприятливих умов до самоактуалізації у життєвій перспективі.

Самоактуалізація особистості може проходити стихійно, підко�

ряючись внутрішній потребі, або розвиватися в заданому напрямку.

Реалізація «Я» здійснюється в позитивному руслі (через реалізацію

своїх інтересів і схильностей, прийнятних в соціумі), так і в нега�

тивному, коли має місце асоціальна поведінка дезадаптивної осо�

бистості. Потреба в самоактуалізації може бути властива кожному,

але провідним мотивом може бути тільки у певної категорії осіб.

Потреба в самоактуалізації не виникає з нічого. Для того, щоб
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виникла необхідність виразити суть «Я» в якому�небудь виді діяль�

ності, необхідна внутрішня потреба, сформована духовною кри�

зою. Цю ситуацію можна кваліфікувати таким чином: 1) суб'єкт по�

трапляє в ситуацію, коли необхідно застосувати нові засоби і мож�

ливості «Я», часто, і новий образ «Я» для адаптації до змінених умов

і вирішення  ситуації вибору в умовах «боротьби мотивів»; 2) у тому

випадку, коли суб'єкт знаходиться в ситуації, умови якої довго зали�

шаються статичними, то особистість потрапляє в стан незадоволе�

ності, який знімається тільки визначенням нової пошукової ідеї.

На формування потреби в самоактуалізації можуть впливати як

внутрішні, так і зовнішні умови. До зовнішніх умов можна віднести

особливості соціальної ситуації. До внутрішніх умов відносяться

компоненти структури особистості з її інтересами, схильностями,

здібностями, ступенем прояву потреби в самоактуалізації, цінніс�

ними орієнтаціями, спрямованістю, мотивами діяльності і образом

«Я, що створюються, як зазначається у психодинамічному підході,

на основі інтеріорізації ціннісних орієнтацій сім'ї і значущих ін�

ших. Психодинамічний підхід та теорія об'єктних відношень роз�

глядає внутрішню детермінацію потреби  самореалізації.

Щоб здійснити власне існування, за теорією психодинамічного

підходу,  необхідна поява суб'єкта: розділення себе і світу на «Я»

та «не�Я», а також наявність диференційованого образу реагування

на інших [2]. З погляду сучасного психоаналізу, функція Я полягає

в можливості здійснити своє бажання по відношенню до Я�іншого

і бачити себе самого як об'єкт своїх переживань відносно сприй�

мання реальності. Первинною умовою для зародження потреби

в самоактуалізації є розвиток ідентифікації з власним бажанням

і здатністю долати його, на базі якого особистість стає  здатною ви�

ходити за рамки стереотипу. 

Щоб самореалізуватися як суб'єкт діяльності  необхідно зуміти

створити усередині себе уявлення про  самого себе. Тому ідеалізація

— це завжди символічна фіксація бажання, реалізацію якого Я де�

легує комусь [3]. Об'єкт стає бажаним, але   не належить суб'єктові.

Це означає наявність можливості бути тим, ким потенційно Я може

бути в майбутньому. Символічна функція виявляється в слові і від�

носно людини до слова. Без рефлексії по відношенню до сказаного

іншим неможлива побудова відносин. 

Я — це автентичне переживання по відношенню до Я�іншого,

що визначається  ідентичністю. Мати і батько виступають в симво�
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лічній функції [2,3]. Батько дає можливість побачити принципи

і форми мислення. Мати дозволяє здійснитися ідентифікації. Мати

дозволяє здійснитися всемогутності у переживаннях  суб'єкта, бать�

ко дає уявлення про обмеженість  цієї можливості. Батько — вико�

навець закону і способу здійсненню бажань. Через батька здійсню�

ється закон і бажання, на основі закону відбувається обмеження ба�

жання і його резервування. Матір дає можливість інтерпретувати

здійснення бажання через самого суб'єкта за рахунок підтримки,

інтерпретації і символізування бажання, дає можливість здійснення

бажання як Я�іншого, свої дії делегує дитині і дає можливість здій�

снити ідентифікацію за рахунок «холдінгу» і «контейнування» [4]. 

Творчий потенціал є основою для активного перетворення

Картини Світу. Процес самоактуалізації забезпечується, по Маслоу,

двома великими групами мотивів — «дефіцитарними» і «мотивами

зростання»[1]. Якщо «дефіцитарні мотиви» направлені на знижен�

ня напруги, то «мотивація зростання» націлена на підвищення на�

пруги за допомогою пошуку нових ідей і переживань, що хвилю�

ють. Цей процес саме  дає можливість пережити задоволення від

проекції свого Я на об'єкт діяльності та посилює мотивацію до са�

мореалізації. Мотивація внутрішнього зростання тісно пов'язана

з творчими механізмами в структурі особистості. Під ціми механіз�

мами розуміють гнучкість і адаптивність меж Картини Світу су�

б'єкта і його переживання Я, що дозволяє гармонійно інтеріорізо�

вувати процеси, що відбуваються в навколишній дійсності. Твор�

чий механізм, заснований на процесі автентичності і ідентифікації

зі своїм бажанням, втілений в прагненні здійснитися як суб'єкт,

забезпечує особистості кількість виборів для вирішення невизна2
ченій ситуації [5].

Творчість по своїй суті є культурно�історичним явищем.

При цьому творчість розгортається в двох планах: особистому

і процесуальному: 1) творчість як відображення образів, що вини�

кають на основі символізування об'єктів реальності, 2) творчість як

позитивне перетворення дійсності і підвищення адаптивних про�

цесів. Творчість — це характеристика особистості, окремо від неї не

існує. Для адаптації в середовищі особистість задіює символічне
і уявне ...«Якщо навколишнє життя не ставить перед людиною зав�

дання, якщо звичні і спадкові її реакції цілком врівноважують його

з навколишнім світом, тоді немає ніякої підстави для виникнення

творчості» [6]. 
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Діяльність свідомості заснована на здатності центральної нерво�

вої системи відображати навколишню дійсність. Кожне пережи�

вання фіксується як сенсорний досвід. Так виникає уявлення про

характер зовнішньої реальності. При формуванні внутрішнього

відношення до переживання реальності розвивається свідомість.

Визначення себе як суб'єкта власних переживань створює умови

для розвитку самосвідомості. У самосвідомості народжується образ

самого себе, що реалізується у минулому, теперішньому і майбут�

ньому. Це відбувається на основі функціонування свідомості на

рівні уявного, насиченого сенсорною пам'яттю, і символічного [7].

Уявне як категорія — це здатність помислити самого себе в категорії

минулого, теперішнього і майбутнього часу. Символічне як катего�

рія — це набір сенсорного досвіду, який може бути згрупований

і інтегрований в ціле, впізнанне для суб'єкта. У нашій уяві може

бути «домальований» цілісний об'єкт на основі його існуючих де�

талей. Ці окремі деталі стають символами його цілісного образу. 

З погляду особистісного підходу у індивіда передбачається наяв�

ність здібностей, мотивів, знань і умінь, завдяки яким створюється

продукт, що відрізняється новизною, оригінальністю, унікальніс�

тю. При цьому важливу роль грають уява, інтуїція, неусвідомлювані

компоненти розумової активності, потреба особистості в самоак�

туалізації. 

З метою забезпечення сприятливих умов для творчої діяльності

особливо важливе вивчення не тільки Картини Світу, але і всього

процесу особистісного зростання суб'єкта, який продукує в творчу

діяльність. Картина Світу при цьому виступає як результат творчої

діяльності, в якому зі всією силою простежується специфіка світо�

гляду індивіда, результат його творчої діяльності. І якщо творчість

— це активне перетворення дійсності, «прагнення уяви до втілення,

за Виготським, це і є справжня основа і рушійний початок творчос�

ті» [6]. Характер особистості — суб'єкта творчої діяльності — також

схильний до динамічних змін. 

У творчості особистість реалізує своє «Я», внутрішні образи реа�

лізуються в зовнішньому плані, змінюючи середовище. Творчість

як явище — це перш за все природа духу,  свобода від обмежень у

виборі. Ситуація вибору детермінує вікову кризу. Вікова криза роз�

глядається В. І. Слободчіковим і Г. А. Цукерманом як «вирішення

протиріччя між формою сумісної життєдіяльності, що склалася,

і потенційною можливістю нового, вищого рівня со�буття [8]. Яви�
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ще кризи («по�старому — жити не можна») виникає, коли дитина

(підліток, дорослий) до чогось прагне, про щось тужить, коли сам

не знає, що душі потрібно.  Входження в нову спільність на кожно�

му ступені розвитку подібно до нового народження і супроводжу�

ється якісним перетворенням в системі відносин зі світом, з людь�

ми і самим собою, усередині якої протікав попередній етап розвит�

ку суб'єкта. Тому період входження в нову спільність і названий

кризою народження.
Кризи народження обумовлені внутрішньою логікою розвитку

самого суб'єкта людських відносин — це завжди криза самості в її

конкретній, діяльно освоєній визначеності і очікуваннях, пошук

нових форм дієвості. Криза розвитку со2бутійності, як наголошуєть�

ся в інтегральній періодизації загального психічного розвитку Сло�

бодчікова і Цукермана, виявляється як розрив між індивідуальною

і сумісною формами діяльності і свідомості («хочу бути, як ти,
і не можу стати, як ти!»). У кризах розвитку дорослий орієнтує ди�

тину на пошук нових способів самовизначення; на освоєння нового

шару свого самості і, відповідно, нового «оспособлення», що при�

водить у відповідність його «бажання» і «уміння». 

Розвиток творчого підходу до свого життя у дитини здійснюється

за допомогою провідної ролі дорослого і експресивних засобів, коли

проблема особистісного зростання в ситуації вікової кризи реалізу�

ється за допомогою символічної дії, образів і фантазій на рівні уяв�

ного [9]. Тому дієвими в подоланні вікових  криз є технології від�

дзеркалення внутрішніх переживань в символіці образів та реалі�

зація автентичних потреб розаитку самості на символічному рівні. 

Головним і основним завданням виховного процесу є формування

такого переживання свободи особистості, яке припускає одночасно: 

1) здатність бачити в наявності альтернативу особистісних

виборів; 

2) уміння творчо підходити до оцінки виборів і до тестування

реальності як способу вирішення ситуації «боротьби мотивів»,

в якій цей вибір треба здійснити; 

3) переживання відповідальності за якість свого життя при

здійсненні вибору; 

4) здатність враховувати інтереси Я�іншого при здійсненні

вибору; 

5) переживання відповідальності за своє буття і реалізацію

потенціалу, закладеного природою при здійсненні вибору. 
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Метою виховання, з погляду творчого підходу і самоактуалізації,

є створення умов для досягнення задоволення якістю свого життя на ос�

нові втілення своїх бажань в реальність і усвідомлення відповідальності

за свій життєвий вибір. Центральним в процесі формування потреби

в самоактуалізації є спонука, що внутрішньо переживається, до реаліза�

ції свого бажання в продуктивній діяльності. Підготувати грунт для фор�

мування потреби в самоактуалізації можливо за допомогою:

— розвитку і розширенням мотиваційного спектру при поста�

новці особистісних цілей і супроводі покрокового їх досягнення;

— навчання технологіям самопізнання в пошуку ресурсів свого

Я і способів компенсації дефіцитів власної структури особистості; 

— розвитку уявного і символічного компонентів в структурі

мислення і свідомості;

— розвитку автентичних переживань власного Я.

В ході даного дослідження ми прийшли до наступних висновків: 

1) Процес самоактуалізації розгортається на основі переживан�

ня свободи вибору в ситуації невизначеності. 

2) Творчість грає основну роль в розв'язанні вікової кризи со�

бутійності і кризи самості. 

3) Творчий механізм мотивації зростання, заснований на автен�

тичності і ідентифікації, дозволяє вирішувати невизначені ситуації

за рахунок самоздійснення Я як суб'єкта свого бажання. 

4) У кризі розвитку дорослий орієнтує дитину на пошук нових

способів самовизначення, освоєння нового шару своєї самості

за рахунок розвитку творчого підходу до свого життя. 
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Т. М. Горбащенко 

ПСИХОЛОГІЧНі ОСОБЛИВОСТІ
МНОЖИННОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТІВ

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Наше исследование касается изучения разновидностей интеллекта
за Г. Гарднером. И выявления того факта, что каждый человек способен
к какому�либо типу интеллектуальной деятельности. Раскрываются осо�
бенности восьми видов интеллекта: музыкального, телесно�кинетичес�
кого, внутреннеличностного, натуралистического и экзистенцифльного.

Gorbashchenko T.M. Psychological peculiarities of intellect plurality in
disable students (on the students of University «Ukraina») — article.

Our investigation concerns the research of the intellect variety according
to G.Gardner and identifying the fact that the human has the powers to the
different types of the intellect activity. This opens the peculiarity of 8 intel�
lect's types: musical, physical�kinetic, logic�mathematical, linguistic, solid,
interindividual, internally personal, naturalistic, and existential.
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Вивчення інтелекту в психології має давню історію. Висувалися

різні підходи до визначення інтелекту: розглядалася його біологічна

природа, він ототожнювався із психофізичними функціями (теорія

Гальтона), вивчався вплив навколишнього середовища на особли�

вості пізнавального розвитку (теорія А. Біне). Інтелект розглядався

як структурне утворення, яке можна було вимірювати за шкалою ро�

зумових здібностей (теорія Векслера). Під інтелектом Векслер розу�

мів «здатність людини цілеспрямовано діяти, раціонально міркувати

й ефективно взаємодіяти з навколишнім середовищем» [1; 6].

Ч. Спірмен розглядає інтелект як загальну «розумову енергію», рі�

вень якої визначає успішність виконання будь�яких тестів. Л. Тер�

стоун обґрунтував багатофакторну модель інтелекту. Нині це най�

уживаніша модель інтелекту. Дж. Гілфорд запропонував модель

«структури інтелекту» (SI), виокремивши три групи факторів: розу�

мові операції, особливості матеріалу, що використовується в тестах,

і отриманий інтелектуальний продукт. У працях Ж. Піаже інтелект

розглядається як вищий універсальний спосіб урівноваження суб'єк�

та з середовищем. Р. Кеттел сформулював концепцію про два види

інтелекту: «плинний», який залежить від дії фактора спадковості,

і «кристалічний», що потребує використання минулого досвіду, який

залежить головним чином від впливу середовища [2].

До середини 70�х років учені намагалися виокремити різі сто�

рони інтелекту і сформулювати їх характерні ознаки.

Майже через 80 років після появи перших тестів для визначення

інтелекту Говард Гарднер (1983) поставив під сумнів концепцію тес�

тового IQ (Ай�Кью) виміру інтелектуальних здібностей А. Біне.

Г. Гарднер висунув теорію множинності інтелекту (ТМІ з багатьох

позицій є діаметрально протилежною концепції Ай�Кью (IQ),

якою він прагнув, подолавши межі результатів тесту на інтелект,

розширити діапазон інтелектуального потенціалу людини. Його

концепція на науковому рівні бере до уваги багатогранність погля�

дів на інтелект. Така модель частково базована на наукових пошу�

ках, про які навіть не знали за часів Біне — йдеться про когнітивну

науку (вивчення мислення) та нейронауку (вивчення мозку).

Гарднер визначив сім видів інтелекту, а саме: музичний, тілесно�

кінетичний, логіко�математичний, лінгвістичний, просторовий,

міжособистісний та внутрішньо�особистісний: «…Існує принайм�

ні, кілька видів інтелекту, вони відносно незалежні один від одного,

вони можуть виявлятись та поєднуватись багатьма шляхами» [3].
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Основними концептуальними засадами теорії Г. Гарднера є:

— інтелект неможливо виміряти в лабораторних, штучних

умовах шляхом виконання яких�небудь тестів (в тому числі і тесту

Ай�Кью);

— категорично не виправдано пояснення расових і релігійних

відмінностей, базуючись на результатах тестів які вимірюють ін�

телект (як це роблять прибічники теорії Ай�Кью);

— інтелект людини не однозначний, він — множинний.

Теорія Г. Гарднера спирається на фундаментальні нейрофізіоло�

гічні і психологічні дослідження. Прибічники концепцій Ай�Кью

вважають, що інтелект конкретної людини визначений, фіксова�

ний і статичний. Тобто інтелект, в їхньому розумінні, — це те, з чим

людина народжується і що не змінюється впродовж усього її життя.

Однак дослідження прогресивних нейропсихологів доводять зовсім

протилежне, тобто інтелект може змінюватись і розвиватися у про�

цесі навчання. Г. Гарднер стверджує, що інтелект людини може

не просто вдосконалюватись, а й розвиватись принаймні за сімома

напрямами. Докладний розгляд кожного напряму та визначення

інтелекту можна знайти в його книзі «Будова розуму» (1983).

Під інтелектом Г. Гарднер розуміє неординарну здатність люди�

ни до нестандартного розв'язання проблем; генерації нових про�

блем та ідей; створення продукту або надання послуг, що наділені

високим ступенем цінності в тій чи іншій культурі.

На основі викладеного будувалась і методика, і спосіб аналізу

даних.

Нами був використаний опитувальник на визначення множин�

ного інтелекту, адаптований Вольтером МакКензі [8].

Наше дослідження стосувалося вивчення різновидів інтелекту

за Г. Гарднером і виявлення того факту, що кожна людина має здат�

ність до того чи іншого типу інтелектуальної діяльності.

Безперечно, що в різних людей ті чи інші здібності розвиваються

по�різному: одні володіють універсальними інтелектуальними здіб�

ностями, інші виявляють свій інтелект в якійсь вузькій царині. Так,

відомий учений Ібн Сіна (Авіценна) був водночас і філософом,

і лікарем, і поетом, і автором трактату з теорії музики, тим часом як

Ф. Гаусс мав неординарні інтелектуальні здібності лише в одній

галузі — математиці. Багато з нас, простих смертних, перебувають

всередині між вказаними вище полярними полюсами розвитку

людського інтелекту [4; 5].
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У нашому експерименті брали участь 45 осіб віком 18�23 років

(принагідно зауважимо, що це студенти I, IV курсів факультету

соціальних технологій університету «Україна»). Для молодих людей

цього віку виявлення домінуючого, вторинного, слаборозвиненого

інтелектів та їх розвиток є надзвичайно важливим питанням.

Наш опитувальник складається з дев'яти секцій. Кожна секція

містить однакову кількість відповідей. Поряд з основними секція�

ми інтелекту (музичний, тілесно�кінетичний, логіко�математич�

ний, лінгвістичний, просторовий, міжособистісний та внутрішньо�

особистісний (за Гарднером)) у дослідженні використовувались дві

додаткові секції — натуралістичний і екзистенційний інтелекти).

Розглянемо коротко кожен із дев'яти типів інтелекту.

Музично�ритмічний інтелект включає в себе здатність до роз�

пізнавання і використання голосу і ритму, прояву чуттєвості до зву�

ків і тональності, високорозвинений музикальний слух, вміння

грати на музичних інструментах. Цей інтелект наділений дуже ви�

сокою природною силою, він ніби закладений у людину природою.

Очевидно, що найяскравіше вираження цей тип інтелекту знахо�

дять у композиторів, співаків, виконавців, учителів музики. Для

сприйняття і створення музики особливо важливими є розвиток

певних частин мозку, переважно правої півкулі, хоча однозначно

виявити це досить складно.

Тілесно�кінетичний інтелект відображає здатність людини

до творчого вираження емоцій, сили і красоти з використанням

пластики рухів окремих груп м'язів і тіла загалом. Рухи тіла конт�

ролює руховий нерв кори головного мозку, причому кожна півкуля

відповідає за протилежну частину тіла. Тобто у «правші» задіяна пе�

реважно ліва півкуля. Здатність використовувати тіло для виражен�

ня емоцій (у танці), для гри (у спорті) чи для витворення нового

«продукту» (при розробленні винаходу) є свідченням когнітивних

можливостей людини. Особливо яскраво даний тип виражений

у танцюристів, артистів балету, спортсменів, акробатів, фігуристів,

представників циркового мистецтва.

Логіко�математичний інтелект асоціюється з так званим науко�

вим мисленням, тобто здатністю до індуктивного та дедуктивного

умовиведення, з вельми розвиненим логічним мисленням, умін�

ням оперувати абстракціями, символами та числами, спроможніс�

тю встановлювати причинно�наслідкові зв'язки, розкривати зако�

номірності, з умінням співвідносити частинне і ціле.  
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Крім того, цей інтелект підтверджено емпіричним критерієм. Відо�

мо, що для математичних підрахунків визначальною є робота певних

частин мозку. Скажімо, деякі «вивчені ідіоти» надзвичайно добре раху�

ють, навіть якщо мають суттєві вади в інших сферах. Розвиток цього

інтелекту докладно розглянуто Жан Піаже та іншими психологами.

Цей тип інтелекту спостерігається в наукових працівників, ком�

п'ютерних програмістів, бухгалтерів, юристів, банкірів, і, звичайно

ж, у математиків.

Лінгвістичний інтелект також витримує наш емпіричний тест.

Наприклад, ділянка людського мозку, яку називають «сферою Бро�

ка», відповідає за побудову граматичних речень. Тому особа з її

ураженням добре розуміє слова та речення, але може поєднувати

думки лише в найпростіші конструкції. Водночас інші мисленнєві

процеси можуть і не порушуватися.

Так інтелект «несе відповідальність» за все розмаїття усної та пи�

семної мови, включаючи здібністі до граматики, читання, розпо�

віді, письма, поезії, вигадування і навіть гумору. Цей тип властивий

письменникам, поетам, розповідачам, сатирикам і т.п.

Візуально�просторовий інтелект має стосунок до таких видів

діяльності, як малювання, скульптура, дизайн, мореплавство, архі�

тектура, гра в шахи.

Свідчення нейродосліджень яскраві і переконливі. Пошкоджен�

ня задньої частини правої півкулі мозгупогіршує орієнтацію, впі�

знавання облич чи подій, спостереження і запам'ятовування дета�

лей. Цей тип інтелекту передбачає високорозвинені здібності

до образотворчого мислення і, як правило, властивий професіона�

лам у сфері архітектурно�художньої творчості, картографії, кон�

струювання і навіть спеціалістам в царині реклами. 

Міжособистісний інтелект базований на найважливішій здат�

ності відстежувати та виявляти відмінності між людьми, точніше,

контрасти в їхньому настрої, темпераменті, мотиваціях і намірах.

В ідеалі цей інтелект дає змогу навченому дорослому зчитувати на�

міри та бажання інших, навіть коли вони приховані. Такий тип

інтелекту дає змогу одній істоті зрозуміти іншу та працювати з нею.

Ця здатність виявляється у вчителів, психотерапевтів, батьків, а та�

кож у релігійних і політичних лідерів у дуже складній формі.

Внутрішньоособистісний інтелект включає в себе знання вну�

трішніх аспектів особистості; доступ до чиїхось почуттів, ланцюга

емоцій, здатність пригнічувати якісь із них, означувати та викорис�
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товувати як засоби розуміння та керування чиєюсь поведінкою. Він

також передбачає достатньо розвинену здатність до методологічно�

го мислення, глибокого аналізу дійсності, рефлексії, системного

сприйняття об'єктів і явищ. У роботі внутрішньоособистісного ін�

телекту вбачаємо схожість із міжособистісним. У змінах індиві�

дуальності вирішальну роль так само відіграють лобові частини

мозку. Внутрішньоособистісний інтелект дає змогу розуміти себе

і «співпрацювати» з собою. Даний тип можна виявити у мислите�

лів, філософів, духовних учителів (гуру).

Натуралістичний інтелект включає вміння поділяти речі на ка�

тегорії, базуючись на загальних характеристиках; спостерігається

важливість екологічного питання для особистості. Цей тип інте�

лекту виявляється в осіб, яких називають «людина — природа»,

а саме у агрономів, зоотехніків, лісників, садівників, біологів та ін.

Сюди можна віднести всі професії, пов'язані з рослинництвом, тва�

ринництвом, лісовим господарством, туризмом.

Екзистенційний інтелект включає здатність до усвідомлення

особистістю свого буття як єдиної справжньої реальності; намаган�

ня осягнути те нерозчленоване ціле, яким є буття�у�світі, буття�з�

іншими; відчуття того, що саме собою, своїми намірами, ціннос�

тями, бажаннями, мріями можна змінити оточуючу дійсність; кон�

статування буття як чогось безпосереднього, цілісного, одвічного.

Усвідомлюючи власне злиття з буттям, вибудовуючи свій жит�

тєвий світ, людина охоплює минуле, теперішнє і майбутнє як єдине

ціле, де минуле не залишається позаду, а триває, майбутнє не схо�

ване, а передчувається.

Подібний тип інтелекту яскраво виражений в осіб, котрі опіку�

ються проблемами часу, смерті, автономії, незалежності, свободи,

комунікації, любові, самотності, тощо.

Студентам пропонувалося заповнити кожну секцію, поставив�

ши цифру «1» проти кожного твердження, яке, на їхню думку,

найкраще їх описувало. Наприкінці підраховували загальну суму

балів у кожній секції.

Результати дослідження множинного інтелекту довели: із най�

більшою кількістю балів виступає секція 8 «Внутрішньоособис�

тісний інтелект» — 292 бали.

Далі ідуть: 

секція 6 «Тілесно�кінетичний інтелект» — 208 бали;

секція 4 «Екзистенційний інтелект» — 234 балів;
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секція 2 «Музичний інтелект» — 189 балів;

секція 5 «Міжособистісний інтелект» — 184 бали;

секція 7 «Вербальний інтелект» — 182 бали;

секція 1 «Натуралістичний інтелект» — 174 бали;

секція 9 «Просторовий інтелект» — 169 балів;

секція 3 «Логіко�математичний інтелект», (виступає з наймен�

шою кількістю балів — 157).

Отже, за даними дослідженнями, найкраще у студентів розвинений

внутрішньоособистісний інтелект, далі йдуть тілесно�кінесичний, екзи�

стенційний, музичний, міжособистісний, вербальний, натуралістичний,

просторовий, найслабше розвинений логіко�математичний інтелект. 

Метою нашого дослідження було вивчення особливостей інте�

лекту та визначення домінуючого, вторинного та слаборозвиненого

інтелекту.

Для полегшення аналізу результати дослідження множинного ін�

телекту були подані нами графічно а також репрезентовані у вигляді

таблиці (див. графік і таблицю 1 для вибірки з 45 досліджуваних).

Таблиця

Секція
1

Секція
2

Секція
3

Секція
4

Секція
5

Секція
6

Секція
7

Секція
8

Секція
9

30 % 60 % 10 % 70 % 50 % 80 % 40 % 90 % 20 %
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Вважаємо, що результати проведеного дослідження дають змогу

дійти таких висновків:

1. кожна людина має здатність до того чи іншого типу інтелектуаль�

ної діяльності, але в різних людей ці здібності розвинуті різною мірою;

2. інтелект не є фактором загальним для всіх. Більшість людей мо�

жуть розвивати в собі будь�який тип інтелекту до адекватного рівня

компетентності. Інакше кажучи, не можна стверджувати, що та чи ін�

ша людина не має здатності до математики, музики, літератури, ми�

стецтва, такі здібності просто нерозвинені в неї належним чином;

3. різні типи інтелекту можуть тісно взаємодіяти і впливати

на розвиток один одного. Досі ми вірили у фікцію, що ролі доросло�

го життя багато в чому залежать від якогось одного інтелекту. Нато�

мість майже кожна роль, незалежно від її складності, потребує набо�

ру інтелектів. Скажімо, танці вимагають у різних співвідношеннях ті�

лесно�кінетичних навичок, музичного, міжособистісного та просто�

рового інтелектів. Для політика потрібні міжособистісні навички,

лінгвістичні і певною мірою логічні здібності. Оскільки майже кожна

культурна роль передбачає кілька інтелектів, важливо розглядати

людину як комплекс здібностей, а не як втілення однієї здібності;

4. існують різні способи розвитку того чи іншого інтелекту.

До безперечних переваг теорії множинності інтелекту (ТМІ) слід

віднести:

a. нове розуміння і визначення інтелекту;

b. широкі можливості розвитку здібностей в осіб з різними

типами інтелекту;

c. множинність проявів людського інтелекту в літературі, науці,

мистецтві, релігії, спорті, музиці і т.д.;

d. демократичний характер теорії: кожний тип інтелекту має

право на існування та розвиток;

e. унікальні можливості збагачення процесу навчання за допо�

могою різних типів інтелектуальної діяльності.

Більшість теорій інтелекту намагалася дати відповідь на запитання

«що?». Допоки тести спиралися на ці теорії, вони лиш навішували

на людей «ярлики», а не сприяли їхньому розвитку. Натомість ми зо�

середилися на питаннях: коли? де? і як?. Ми вважаємо, що теорія що

спирається на такі принципи, сприяє створенню конструктивної си�

стеми, найкращої і з аналітичної, і з практичної точок зору.
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АГРЕСИВНА ПОВЕДІНКА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ:
АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ

В статье рассматривается феномен агрессии на рабочем месте
(АРМ). Анализируются различные формы данного явления, в частнос�
ти насильственные преступления на рабочем месте, третирование
(моббинг), сексуальные домогательства. Приводятся результаты
соответствующих исследований зарубежных исследователей.
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The article is devoted to the problem of workplace aggression. Different
forms of this phenomena (occupational violent crimes, mobbing, sexual har�
rasment) are analyzed. There are results of foreign scientists researches by
this problem. 

Постановка проблеми. Агресивна поведінка людини вже кілька

десятиліть перебуває у центрі уваги психологів, які досліджують

різні аспекти цього явища, — вікові, соціальні, клінічні, криміно�

логічні тощо. Одним з аспектів названоъ проблеми виступає фено�

мен агресії людини на робочому місці, або, інакше кажучи, агресія

в контексті професійної діяльності. 

Актуальність вивчення проблеми агресії на робочому місці

(АРМ) зумовлена певною низкою факторів. По�перше, робота, по�

ряд із сім'єю, виступає однією з основних сфер життя особистості,

яка «покриває» значну частину її буття. По�друге, прояви АРМ

мають досить значні наслідки як для самих працівників (психоло�

гічного, а іноді й фізичного характеру), так і для виробництва

та суспільства загалом. Крім того, в Україні, як і в інших постра�

дянських країнах, проблематика «робочого насильства» досліджу�

валась набагато менше, ніж у західній науці, зокрема через укорі�

нену в наших культурах традицію «не виносити сміття з хати». Саме

тому досить цікавим і корисним може видатись ознайомлення

зі здобутками наших західних, передусім американських, колег, ад�

же саме вони є лідерами в розробленны як агресіологічної пробле�

матики загалом, так і вищеозначеної тематики зокрема.

Метою цієї статті є теоретичний аналіз феномену АРМ та його

різновидів, підходів до вивчення цього явища, відомих у зарубіжній

психологічній науці.   

Результати теоретичного аналізу проблеми. У зарубіжних дже�

релах для позначення АРМ використовуються два поняття: work�
place aggression (агресія на робочому місці) і workplace violence (на�

сильство на робочому місці). Першим терміном західні дослідники

визначають спроби індивіда (індивідів) спричинити шкоду іншим

людям, з якими перші працюють або працювали. Зазвичай сюди

відносять випадки вербальної агресії, психологічного тиску, демон�

стративної неввічливості. Другий термін застосовують для позна�

чення екстремальних актів агресії, які зазвичай носять форму пря�

мого фізичного нападу [4; 10]. Наприклад, А.О'Лірі�Келлі, Р. Гріф�

фін та Д. Глю пропонують розрізняти терміни «організаційно�
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мотивована агресія» (organization�motivated aggression — OMA)

і «організаційно�мотивоване насильство» (organization�motivated
violence, OMV). Поняттям ОМА вони позначають спробу образи або

деструктивної поведінки, що спрямована на члена організації або

на іншу сторонню особу і викликана певними факторами організа�

ційного характеру. Терміном ОМV дослідники пропонують визна�

чати прояви значущих негативних ефектів (впливів) на людину або

власність, які відбуваються внаслідок організаційно�мотивованої

агресії [12]. Усе це є наслідком американської термінологічної тра�

диції, згідно з якою терміни «агресія» і «насильство» вважаються

не синонімами (як в українській та російській мовах), а поняттями

для позначення більш загального та конкретного феноменів (фак�

тично під насильством розуміють прямий фізичний тип агресивної

поведінки). 

Оскільки агресивна поведінка особистості є доволі різнобічним

явищем, зарубіжні дослідники намагалися виявити і класифікувати

різні форми АРМ. Так, відштовхуючись від двох біполярних факто�

рів (чи є агресор/жертва членом або не членом організації), вже зга�

дані А.О'Лірі�Келлі, Р. Гріффін та Д. Глю виокремлюють чотири

основні види «організаційної агресії», кожен з яких має свої осо�

бливості і фактори [12]. Р. Берон і Дж. Нейман пропонують при

аналізі АРМ використовувати відому у психології класифікацію ти�

пів агресії А. Басса, в якій використовуються три шкали: фізич�

на/вербальна агресія, активна/пасивна, пряма/побічна. У ході про�

ведених досліджень були зроблені висновки, що АРМ виражається

через вербальні та пасивні агресивні дії частіше, ніж через фізичні

й активні [3].

Загалом явище АРМ аналізується у західних джерелах переваж�

но, у трьох основних аспектах: 1) «професійні насильницькі злочи�

ни» (occupational violent crimes, OVC); 2) феномен групового психоло�

гічного тиску одних працівників на іншого працівника — психо�

логічне третирування (workplace bullying), або так званий «мобінг»

(mobbing); 3) феномен сексуальних домагань на роботі (sexual haras�
sment). Фактично всі вони відповідають таким класичним формам

насильства, як фізичне, морально�психологічне та сексуальне.

Проаналізуємо кожну з них. 

Професійні насильницькі злочини. Про актуальність проблеми

здійснення насильницьких злочинів на роботі свідчать багато ста�

тистичних даних. У США вбивство на робочому місці посіддає
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друге місце з�поміж причин смерті людей на роботі, поступаючись

лише нещасним випадкам транспортного характеру; при цьому для

американських працівників жіночої статі згадана причина стоїть на

першому місці. Загалом на початок 1990�х рр. вбивство на робо�

чо му місці (workplace homicide) мало найбільш високі показники

зростання, порівняно з іншими видами вбивств [12]. 

Найчастіше випадки вбивств на роботі фіксувались у таких про�

фесійних сферах, як роздрібна торгівля, сфера обслуговування, робо�

та у суспільно�адміністративних установах та установах транспорту

і зв'язку. Усе це призвело до того, що вже на початку 1990�х рр. Націо�

нальний Інститут професійної безпеки та здоров'я США (NIOSH)

кваліфікував явище вбивств на робочому місці як «серйозну суспіль�

ну… проблему» і рекомендував проводити комплексні дослідження

з вивчення факторів та профілактики цього явища [11; 15].

Дослідниками була виявлена система факторів, які прямо чи

опосередковано впливають на скоєння працівниками насильниць�

ких злочинів на робочому місці [2; 5; 7; 11; 12]. Загалом усі вони

належать до двох основних груп — особистісних і ситуативних, що

стосуються соціального або матеріального оточення (відповідно до

відомої формули людської поведінки К.Левіна). Якщо ж докладніше

проаналізувати всі ці фактори, то умовно їх можна поділити на чо�

тири такі групи: індивідуально�психологічні, соціально�психологіч�

ні, соціально�економічні та фізичні (ергономічні). До першої групи

відносять такі особистісні риси працівників, як високий рівень во�

рожості й агресивності, нестриманість, слабий самоконтроль, низь�

кий рівень толерантності, схильність до імпульсивної поведінки,

зловживання алкоголем і наркотичними препаратами. Також до�

слідники вказують на важливу роль таких факторів, як виникнення

у працівників стресових станів, переживання гніву та люті. До со�

ціально�психологічних чинників відносять наявність міжособистіс�

них конфліктів серед працівників, сімейні проблеми, норми та цін�

ності конкретного робочого колективу, авторитарний стиль керів�

ництва в організації або неувага керівництва до особистих проблем

працівника. Низька оплата праці або втрата роботи є прикладами

причин соціально�економічного характеру. Серед факторів фізич�

ного оточення виокремлюють вплив температури, шумових ефек�

тів, великого скупчення людей, забруднення повітря тощо. 

Загалом дію всіх вищеперелічених факторів можна пояснити

двома основними соціально�психологічними теоріями агресії —
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соціального научіння А. Бандури та «фрустрації�агресії» Д. Дол�

ларда, Н. Міллера, Л. Берковіца.

Комплексні дослідження дали також змогу виявити фактори

віктимізації працівників. До таких факторів ризику були віднесені:

наявність контактів з великою кількістю людей; праця, пов'язана

з обміном грошей, перевезенням пасажирів, товарів, мобільним

пересуванням (робота таксистів, поліцейські чергування); робота

з емоційно нестабільними особами в закладах медичного, соціаль�

ного або юридичного профілю; робота на самоті або з малою кіль�

кістю співробітників; робота пізно ввечері та рано�вранці; робота

у криміногенно�небезпечних місцях; охорона майна, що має певну

цінність, тощо [15].

Третирування («мобінг») працівників. Одним із перших дослід�

ників, хто почав систематично вивчати розглядуване явище, був

шведський психолог Х. Лейман, який визначав мобінг (або психо�

логічне тероризування) як ворожі неетичні комунікативні дії, які

носять систематичний характер і спрямовані на певного індивіда.

Такі дії мають відносно частий характер (як мінімум раз на тиж�

день) і тривають упродовж відносно довгого періоду часу (як міні�

мум півроку) [8]. Таким чином інтерактивний бік спілкування між

суб'єктами «моббінгу» можна визначити як взаємовідносини

переслідувача та жертви. 

Різновидами моббінгу можуть виступати обмеження можливос�

тей у спілкуванні, погіршання соціальних взаємовідносин, по�

шкодження особис�того майна, підрив професійного статусу, зав�

давання шкоди здоров'ю [1].

Одне з перших масштабних досліджень моббінгу було проведено

у 1990�х рр. у Швеції. Було з'ясовано, що близько 4% працівників

цієї благополучної і «неагресивної» в соціально�культурному плані

країни були суб'єктами моббінгу. З цієї кількості працівників

приблизно третина були жертвами переслідування з боку одного

агресора, а 40% — з боку групи від 2 до 4 осіб. Найчастіше випадки

третирування фіксувались у таких організаціях, як індустріальні

компанії, заклади адміністративного, соціального та медичного

характеру [8].  

Результати пізніших досліджень дають змогу побачити крос�куль�

турну специфіку в поширенні моббінгу. Найвищі показники спосте�

рігались у таких країнах, як Франція (15%), Великобританія (14%)

і Голландія (14%), а найнижчі — в Італії і Португалії (по 4%). У серед�
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ньому, як вважають деякі дослідники, приблизно 9% європейських

працівників стають жертвами психологічного третирування [13].

Досліджуючи ґендерну специфіку мобінгу, Х. Хоел зазначав, що

рівень поширення цього явища серед чоловіків та жінок є приблиз�

но однаковим; але якщо чоловіки відчувають мобінг, переважно,

з боку інших чоловіків, то жінки — з боку працівників обох статей.

Крім того, важливим фактором моббінгу виступає соціальні стату�

си жертви і агресора. Так, у переважній більшості досліджуваних

випадків агресор мав вищий або рівний із жертвою статус [1].

Французьким дослідником Г. Поліпотом�Рокабоєм була запро�

понована чотирьохфазова модель психологічного переслідування,

яка ілюструє динаміку феномену мобінгу [13]. Згідно з нею, на пер�

шому етапі відбувається зародження причин моббінгу внаслідок

комплексної взаємодії характеристик майбутньої жертви, переслі�

дувача та організації, в якій вони працюють. Такими характеристи�

ками, наприклад, можуть бути стать майбутньої «мішені» (наприк�

лад, потрапляння жінки у суто чоловічу команду), її емоційна неста�

більність; висока самооцінка агресора, його схильність до фрустра�

ції; стресовий характер роботи, спроби введення певних змін в орга�

нізації, наявність деяких специфічних норм (субкультури) в колек�

тиві, авторитарний або занадто ліберальний стиль керівництва.  

Другий етап є власне початком мобінгу, дій, спрямованих

на психологічне тероризування «мішені». Тут має місце регулярний

прояв дій, які й становлять сутність моббінгу (залякування, ворожі

й образливі жарти, бойкотування, відсутність допомоги або пере�

шкоджання роботі з боку колег, необґрунтована критика або пере�

вірки з боку керівництва тощо).

Третій етап включпє зворотні дії з боку жертви та організації. Ос�

кільки жертва опиняється в доволі стресовій ситуації, вона починає

використовувати певні захисні копінг�стратегії. Це може бути асер�

тивний стиль поведінки (спрямований на демонстрацію незмінності

своєї поведінки), пошук допомоги, уникання або відсутність будь�

якої зовнішньої реакції. При цьому були виявлені ґендерні особли�

вості допінг�стратегій жертв моббінгу. Так, чоловіки, порівняно

з жінками, більше використовували асертивні варіанти поведінки

і менше вдавалися до пошуків допомоги ззовні та до уникання.

Щодо дій з боку організації, то вони можуть мати як активні форми

(втручання з подальшим покаранням певної сторони конфлікту,

аналізом конфлікту тощо), так і пасивні (ігнорування проблеми).
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До четвертого етапу належать результати (ефекти) всіх вище�

згаданих взаємодій. Наслідками моббінгу для жертви часто стають

поява ознак посттравматичного стресового синдрому, перехід

в інший підрозділ або на іншу роботу. Щодо організацій, то цими

наслідками можуть бути втрата кваліфікованих працівників, фінан�

сів (через судові позови), репутації. 

Феномен сексуальних домагань. Агресивно�ворожі дії щодо праців�

ників, які мають сексуальний контекст, — окремий вид явища агресії

на робочому місці, якому зарубіжні дослідники приділяють чималу

увагу. Почасти це зумовлено розгортанням на Заході феміністичного

руху і привертанням суспільної уваги до проблем різних форм дис�

кримінації жінок. З іншого боку, у західних, особливо американсь�

кому, суспільствах за останні десятиліття демонструється більша го�

товність і відкритість при обговоренні сексуальних проблем загалом. 

Американська дослідниця Л. Фітцджеральд визначає сексуальне

домагання як будь�які форми спрямованої і повторюваної сексуальної

поведінки, небажаної для його об'єкта, а також інші форми сексуаль�

ної поведінки, які мають ворожий, образливий і принизливий харак�

тер [6]. Європейська Комісія (ЕК)пропонує використовувати у краї�

нах�членах ЄС таке визначення сексуальних домагань на робочому

місці: небажана поведінка сексуального походження або інша пове�

дінка, що пов'язана із статтю, зачіпає гідність жінки та чоловіка на ро�

боті і включає небажані фізичні, вербальні та невербальні дії. При цьо�

му ж самими експертами ЄК визнається той факт, що в різних євро�

пейських країнах є різні підходи до трактування даного явища [14].

Щодо типології форм сексуальних домагань, то тут теж є різні

підходи. Європейські експерти ведуть мову про три основні типи

названого явища: вербальні дії (ремарки та жарти сексуального

плану, коментування фігури тощо), невербальні (посвистування,

демонстрація продукції сексуального характеру) та фізичні (неба�

жані дотики, зґвалтування) [14]. В американських джерелах вио�

кремлюються ґендерні домагання (брутальне, принизливе та воро�

же ставлення до жінок через вербальні, фізичні та символічні дії),

небажана сексуальна увага та сексуальне примушування у вигляді

спроби обумовити певні заохочення та кар'єрні перспективи

різними сексуальними «подяками» [1].

Щодо поширення проблеми сексуальних домагань у західних

суспільствах, то тут простежуються наступні тенденції. Результати

проведених у США досліджень вказують, що кількість жінок, котрі
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зазнали різних форм сексуальних домагань, коливається в межах 60�

70% — залежно від типу організацій [1]. Щодо європейських країн,

то тут можна скористатися даними, опублікованими у 1998 р. в До�

повіді Єврокомісії стосовно проблеми сексуальних домагань на ро�

боті. Загальна кількість жінок, котрі зазнали різних форм сексу�

альних домагань, в Європі є нижчою, ніж у США, і коливається (не

враховуючи специфіки окремих країн) у межах 40�50%. В основно�

му це жінки віком 30�40 років, незаміжні або розлучені, які мають

невисокий освітній рівень. Цікавим є порівняння результатів по

окремих країнах (дані загальнонаціональних досліджень). Найвищі

показники були зафіксовані в таких країнах ЄС, як Австрія (81%),

Люксембург (78%), Німеччина (72%). Дещо менші показники мали

Великобританія (54%), Голландія (32%) і Фінляндія (27%), а най�

нижчі були у Швеції (17%) і Данії (11%). Хоча в більшості загально�

національних досліджень акцент робився на опитуванні жінок,

у кризі країн є дані про поширення явища сексуальних домагань

щодо працівників чоловічої статі. Так, у Фінляндії цей показник

становив 30%, у Великобританії — 9%, у Швеції — 1%. Зо того ж,

були виявлені крос�культурні відмінності у поширенні різних форм

сексуальних домагань. Так, найбільший показник сексуальних

жартів був у Німеччині, а фізичних контактів — у Данії [14].

Дослідники зазначають, що, крім особистісних факторів таких

явищ, велике значення мають фактори організаційного характеру.

Наприклад, було встановлено тенденцію до поширення сексуаль�

них домагань в організаціях, де керівні посади займають переважно

чоловіки (тобто панують норми чоловічої субкультури) [1].

Профілактика АРМ. Однією з особливостей західної (особливо

американської) психологічної науки, як відомо, є її прикладна

спрямованість, і тому дослідження проблеми АРМ не обмежується

вивченням її особливостей, типів, причин і передумов. Серед іншо�

го, провадиться активна робота стосовно розробки нових та вдо�

сконалення вже існуючих методів і методик вивчення АРМ задля

профілактики цього явища. Так, Х.Лейман створив опитувальник

LIPT для діагностики симптомів «моббінгу» (Leymann Inventory of

Psychological Terrorization) [8]. Іншими фахівцями був розроблений

опитувальник толерантності до агресії на робочому місці (Work�

place Aggression Tolerance Questionnaire, WATQ) [4]. 

У багатьох організаціях та фірмах регулярно проводяться моні�

торинги з метою виявлення та ранньої профілактики АРМ (це

з особливими потребами: Розділ І
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не враховуючи суто наукових досліджень на загальнонаціонально�

му рівні). Розробляються й упроваджуються різні освітні та тренін�

гові програми для профілактичної роботи з персоналом, а також

психотерапевтичні програми для роботи з працівниками (або ко�

лишніми працівниками), які стали жертвами АРМ. Таким чином,

здійснюються комплексні дослідження та розробки на перехресті

різних галузей психології — індустріальної, організаційної, клініч�

ної, юридичної тощо [9].

Прикладом викладеного можуть бути організаційно�ергономіч�

ні рекомендації для роботодавців зі зменшення ризику вбивства на

робочих місцях, що були розроблені експертами NIOSH. Серед

останніх, зокрема, фігурують такі: зробити «високоризикові»

ділянки простору видимими для багатьох людей; встановити на�

лежне зовнішнє освітлення; більше використовувати сейфи для

зберігання грошей, аби зменшити кількість готівки у працівників,

перевозити невеликі суми грошей; встановлювати безшумні систе�

ми сигналізації та камери спостереження; збільшити кількість пра�

цівників під час чергувань; проводити з персоналом тренінги з роз�

витку навичок ненасильницького розв'язання конфліктів, а також

щодо способів поведінки в інших кризових ситуаціях (грабіж);

встановлювати куленепробивні огородження; використовувати

практику перевірки працівників через поліцію; повністю зачиняти

установи в небезпечні періоди доби. Деякі з цих рекомендацій були

покладені в основу Проекту з профілактики злочинів шляхом спе�

ціального дизайну навколишнього середовища (CPTED), який зго�

дом почав реалізовуватись у США [11]. 

Висновки. Аналіз джерел з проблеми агресії на робочому місці

дав змогу дійти таких висновків:

1. На Заході, передусім у США, значна увага приділяється до�

слідженням різних форм агресивної поведінки на робочому місці.

З одного боку, це пов'язано з традиційною увагою біхевіористично�

орієнтованої американської психології до різних форм асоціальної

поведінки, зокрема до агресивної. З іншого боку, інтенсивне роз�

роблення проблеми «агресії на роботі» є наслідком загального по�

ширення насильства в різних сферах західного суспільства. 

2. Агресивна поведінка працівників є складним комплексним

феноменом, який має різні форми (фізичні�вербальні, прямі�непря�

мі, індивідуальні�групові тощо) і спричинюється дією різних факто�

рів (особистісних, організаційних, ситуативних). Саме тому профі�
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лактика такого явища на Заході будується на комплексному підході,

який включає як суто психологічні складові (відповідна діагностич�

на, консультативна, психокорекційна робота з персоналом), так і за�

ходи організаційного, економічного, юридичного характеру тощо.
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УДК 316.614 : 323 М.А. Дроздова

СІМ'Я ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

В статье рассматривается проблема влияния семьи на политичес�
кую социализацию детей и молодежи. На основе обобщения резуль�
татов зарубежных и отечественных исследований определяется роль
семьи в политической социализации ребенка, описываются подходы
к изучению особенностей влияния семьи, модели и механизмы этого
влияния. Анализируются отдельные внутрисемейные факторы поли�
тической социализации детей и молодежи.

The article is devoted to the problem of family influence to the children
and youth political socialization. The family role in political socialization,
approaches to the research of family influence peculiarities, the models and
the mechanisms of this influence are described on the basis of generalization
of foreign and home research results. Some family factors of political social�
ization are analyzed. 

Постановка проблеми. На переконання більшості дослідників,

сім'я є визначальним фактором політичної соціалізації дитини.

Одним із перших філософів, хто вказав на сім'ю як на головний

інститут політичної соціалізації, був Конфуцій (VI�V ст. до н.е.).

Сім'я у конфуціанстві розглядалась як міні�модель держави, а дер�

жава — як сім'я в мініатюрі. Саме тому повага дітей до своїх батьків

вважалась основою всіх інших стосунків, зокрема між господарем

і його підданими. Про роль батьків у політичній соціалізації вели
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мову й філософи Нового часу (Дж. Локк, Ж.�Ж. Руссо та ін.). Зі ста�

новленням політичної психології дослідженням сімейного впливу

на формування політично свідомого громадянина почали займа�

тися і психологи. Однак перевага в цій галузі і понині залишається

за західною, передусім американською наукою. Що стосується віт�

чизняних дослідників, то вони лиш починають систематичне вив�

чення цієї проблематики.

Метою цієї статті є теоретичний аналіз результатів досліджень зару�

біжних і вітчизняних науковців стосовно ролі сім'ї у політичній соціа�

лізації. Об'єктом дослідження виступає політична соціалізація, а його

предметом — вплив сім'ї на політичну соціалізацію дітей та молоді.

Результати теоретичного аналізу. Роль сім'ї в політичній соціалі�

зації вивчалася багатьма сучасними вітчизняними та зарубіжними

дослідниками. Так, на думку американських учених Д. Істона, Дж.

Денніса, Р. Хесса, Дж. Торні, Ф. Грінштейна, Г. Х'юмена, М. Дже�

нінгса, Р. Ніємі, Д. Томаса, Дж. Девіса та інших, сім'я є основним

агентом політичної соціалізації дитини [22; 23; 26; 27; 28; 29; 30]. 

Сім'я є буфером між державою й окремими індивідами. Вона по�

в'язана з наявною в суспільстві політичною організацією (за слова�

ми Д. Істона, політичною системою). Займаючи позицію між сус�

пільством і дітьми, сім'я визначає вплив інших засобів соціалізації

(зокрема ЗМІ) і/або бореться з цінностями, які нав'язуються ззовні.

Згідно з поглядами Д.Істона, Дж. Денніса, Г. Алмонда, В. Кея та ін�

ших учених, роль сім'ї найбільшою мірою проявляється у підтримці

та збереженні політичної системи, що досягається через передання

з покоління в покоління традиційних сімейних цінностей, через

тенденцію до закріплення панівної системи ідентифікацій з полі�

тичними партіями та іншими політичними групами тощо [38]. 

Варто зауважити, що Р. Мерельман на основі своїх досліджень

уточнював, що вищезгадана модель (теорія обміну між державою та

політикою) не є універсальною. Вона може розглядатися лише як

окремий випадок [34]. 

На думку деяких дослідників (Д. Істон, Дж. Денніс, Р. Мерель�

ман), сімейне виховання є домінантним фактором тільки раннього

політичного розвитку (в дитячому віці). Вплив родини послаблю�

ється мірою того, як діти стають підлітками, оскільки в підлітково�

му віці слабшає вплив батьків [33]. 

Однак деякі дослідники зазначають, що вплив на політику є не�

очевидною функцією сім'ї. Лише у рідкісних випадках політичні

з особливими потребами: Розділ І
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цінності прямо нав'язуються батьками. Загалом передання полі�

тичних цінностей відбувається опосередковано [38].

Сучасні вітчизняні науковці також ведуть мову про вплив сім'ї

на політичну соціалізацію дитини. Зокрема, на думку В. Васю�

тинського, в основі образу вождя лежать складні особистісні залеж�

ності людини від інших людей, насамперед від найзначущіших

із них [3]. Дослідниця В. Москаленко також зазначає, що ознайом�

лення дитини з конфігурацією владних відносин у сім'ї надалі по�

значається на сприйнятті цією людиною влади в державі [11].

Згідно з О. Петрунько, на первинному етапі соціалізації (етап

передсоціалізації) дорослі здійснюють владу над дітьми, нав'язуючи

їм особистісні схеми мислення та дій. У результаті дитина привлас�

нює запропонований дорослими світ не як один із можливих,

а як єдино мислимий. При цьому права на особистий вибір вона

набуває лише на етапі вторинної соціалізації, частіше стикаючись

у той час з іншим світоглядом, іншими моделями [12]. 

Група дослідників вказує на те, що навіть попри інтенсифікацію

в ранній юності процесу засвоєння загальносуспільних цінностей,

юнаки приймають лише ті цінності, які репрезентуються їхніми

батьками та вчителями. Останнє пояснюється, на їхню думку, не�

достатнім соціально�психологічним досвідом та відчутним браком

інтересу до політично�ідеологічних питань [1]. 

Деякі науковці вважають, що глибинні, набуті в період первин�

ної соціалізації психічні структури беруть участь у політичному

виборі, слугуючи передумовою певних політичних орієнтацій [2]. 

Як зазначають дослідники, родинне виховання формує внутріш�

ній каркас особистісних поглядів і переконань. При цьому гнуч�

кість останніх властива переважно молоді, яка виховувалась в атмо�

сфері дискусій, неузгодженості поглядів, конфронтації різних

тверджень, взаємного переконування за допомогою аргументів, які

можна перевірити. Натомість молодь, що вихована в умовах відсут�

ності конфронтації різних поглядів,  виявляє небажання суспільних

змін і виробляє свою інтерпретацію нових подій відповідно до своїх

поглядів. У відповідях обстежуваних цього типу було виявлено дог�

матизм і суб'єктивізм, відсутність намагання зрозуміти складність

нових підходів, ворожість у сприйнятті всього нового [6]. 

Варто зазначити, що вітчизняні дослідники виокремлюють два

підходи до особливостей впливу сім'ї на політичну соціалізацію

дитини: 1) суб'єкт�об'єктний підхід (де сім'я — це суб'єкт впливу,
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а дитина — його об'єкт; політична соціалізація при цьому розгля�

дається як адаптація дитини до суспільства, держави, в якій вона

живе); 2) суб'єкт�суб'єктний (цей підхід характеризує активну пози�

цію дитини в процесі політичної соціалізації, коли вона не лише

сприймає тиск соціального середовища (сімейний соціум), але

й сама впливає на життєві обставини і членів сім'ї) [16]. 

Однак не всі вітчизняні науковці говарять про визначальний

вплив сім'ї у політичній соціалізації дитини. Так, на думку Н. Про�

бийголови, тільки деякі види орієнтацій у сфері політики можуть

бути предметом сімейної соціалізації, решта залежить від агентів,

що перебувають поза сім'єю [14].

Розглянемо механізми сімейного впливу на процеси політичної

соціалізації. Так, американські науковці Р. Хесс та Дж. Торні вва�

жають, що сім'я бере  участь у формуванні політичних атитюдів

і сприймання політичних явищ трьома шляхами. По�перше, бать�

ки передають атитюди, які, на їхнє переконання, становлять цін�

ність для дітей. Зокрема, вони виховують почуття лояльності, пова�

гу до державних символів. Такі типи установок характерні для аку�

мулятивної моделі. По�друге, батьки формують у дітей афіліацію

з політичними партіями (ідентифікаційна модель). По�третє,

на формування політичних атитюдів впливає досвід сімейних взає�

мин, який пізніше переноситься на політичні об'єкти (модель між�

особистісного перенесення — Interpersonal Transfer Model) [29].

Значення сім'ї в політичній соціалізації дитини було доведено

низкою вітчизняних і зарубіжних досліджень. Зокрема, досліджен�

ня, проведене американським ученим Ф. Грінштейном (1960) серед

учнів четвертих класів, показало, що уявлення про важливість полі�

тичних ролей діти отримують ще в дитинстві [27].

Опитування українських школярів різних вікових груп, здійс�

нене  О. Проскуріною, дало змогу побачити, що 84,5% респонден�

тів перші уявлення про політичний світ, представників влади отри�

мали саме в сім'ї [15]. Про політичну ідентифікацію дітей зі своїми

батьками свідчать результати дослідження, проведеного Т. Крав�

ченко. Так, у значної кількості старшокласників були зафіксовані

прорадянські установки, самостійне формування яких унеможлив�

лює надто юний вік опитаних [10].

Відповідно до моделі голосування, створеної американським

науковцем Гольдбергом, хоча між політичною ідентифікацією бать�

ка і дітей існує зв'язок, проте він має радше опосередкований

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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характер. Тобто політична ідентифікація батька безпосередньо

не впливає на голосування дітей (цей зв'язок скоріше має опосе�

редкований характер) [36].

Проаналізуємо конкретні внутрішньосімейні фактори політич�

ної соціалізації дітей та молоді. Серед них, зокрема, вчені вирізня�

ють такі, як: структура сім'ї, характер сімейних відносин, матері�

альне становище сім'ї, соціально�демографічні характеристики

членів родини тощо [4; 5; 19; 25].

Що стосується складу сім'ї, то дослідження російських науковців

щодо школярів, показали: ідентифікація дітей з батьками, прийнят�

тя їхніх моральних і ідеологічних норм у неповних сім'ях деформу�

ється. Залишення сім'ї батьком спричинює формування ворожого

ставлення до нього і водночас супроводжується зростанням автори�

тету матері як єдиної відтепер годувальниці. Проте було зафіксовано

і той факт, що понад чверть чисельності дітей з неповних сімей про�

довжують сприймати батька і матір однаковою мірою як зразок для

наслідування. І все ж наслідком розлучення для переважної більшос�

ті дітей (39%) є небажання останніх бути схожими на будь�кого

з батьків. У неповних сім'ях, порівняно з повними, слабшає також

авторитет старших братів і сестер (відповідно 13 і 41%) [5].

Дослідження, проведене у 1960�х рр. А. Крейном і К. Стемм се�

ред другокласників громадської школи, спростували висунуту гіпо�

тезу про те, що регулярна тривала відсутність батька позначається

на сприйманні дитиною як самого батька, так і матері. Загалом між

групами дітей що відрізняються перебуванням і не перебуванням

батька в сім'ї, були виявлені незначні відмінності. Останні стосува�

лися сприймання батька та матері як уособлення авторитету

та любові. Щоправда, такі дані суперечать результатам інших до�

сліджень, що може бути пояснено використанням різних методів

дослідження. Зокрема, у вищезгаданому дослідженні А. Крейном

і К. Стемм було виявлено, що, за даними проективної методики,

у сприйманні авторитету батька в дітей, в яких є чи немає остан�

нього, є достовірні відмінності, хоча непроективний тест таких від�

мінностей не показав [21].

Загалом дослідження західних науковців засвідчили відсутність

прямого зв'язку між кількістю батьків у родині та особливостями по�

літичної соціалізації молоді. Так, згідно з К. Долан, наявність одного

або двох батьків не є фактором суттєвого впливу на такі показники,

як рівень політичної обізнаності, політичної активності тощо [24].
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На процеси політичної соціалізації впливає досвід внутрішньо�

сімейних відносин. Про це, зокрема, ведуть мову американські дослід�

ники Д. Томас, Дж. Кларк, С. Верба, С. Весбі, Ф. Піннер тощо [20; 37;

38]. Зокрема, як зазначає С. Верба, у первинних групах індивід

оволодіває ролями, які пізніше програватиме в суспільстві [38]. На�

приклад, результати крос�культурного дослідження, проведеного

американським ученим Ф. Піннером серед бельгійських, данських

і французьких студентів і старшокласників, показали, що модель бать�

ківської гіперпротекції може бути причиною недовіри до політичних

процесів та інститутів (в кожній вибірці були отримані статистично

достовірні кореляції між гіперопікою і політичною недовірою) [35].

Авторитарна поведінка батьків також впливає на політичні

атитюди дітей. Зокрема, дослідження Д. Леві, спрямовані на вив�

чення особливостей розвитку особистості в  німецьких сім'ях пері�

оду фашистського режиму, показали, що прихильники фашистсь�

кого режиму здебільшого виростали в традиційних сім'ях, де батько

займав домінантну та грізну позицію. Водночас антинацисти менше

залежали від конвенційної та жорсткої сімейної структури. Подіб�

них висновків дійшов інший дослідник — Г. Джильберт. Вивчаючи

нацистських військових злочинців на Нюрнбергському процесі,

вчений у багатьох з них виявив феномен, який назвав «психологією

агресивного диктаторства». Цей феномен спостерігався в тих осіб,

які виростали в сім'ях із ригідними дисциплінарними й автократич�

ними батьками. Підлягання політичним авторитетам у цих злочин�

ців дослідник вважав логічним наслідком підпорядкування бать�

ківській дисципліні вдома. Т. Адорно у своєму дослідженні «Авто�

ритарна особистість» також описував авторитарний синдром, який,

на його думку, був пов'язаний із домінуванням батька [38].

До того ж, американським дослідником Р. Реннекером було до�

ведено, що в обстежуваних (чоловіків), які в дитинстві зазнали

з боку батька фрустрації певних власних потреб, спостерігається

порушення поведінки виборців. Такі чоловіки несвідомо викорис�

товують політику як засіб бунту проти цінностей батька, що, зокре�

ма, виливається в критику політиків, схожих на власного батька.

Серед жінок із вираженими політичними поглядами Р. Реннекер

спостерігав тенденцію сприймати політичних лідерів саме з пози�

цій позитивних батьківських образів [38].

Співвітчизник Р. Реннекера Р. Лейн вважає, що порушення вза�

ємин між батьками та їх синами може призводити до таких наслід�

з особливими потребами: Розділ І
можливості і шляхи їх вирішення
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ків, як: 1) обмежена політична поінформованість дітей; 2) їхня ав�

торитарність; 3) нездатність критично ставитися до авторитетів;

4) песимістичний погляд на можливість позитивних соціальних

зрушень [31].

Вітчизняні дослідники ведуть мову про те, що впливом різних

моделей сімейних взаємин зумовлюється формування політичної

ідентифікації дитини [7].

Іншим фактором, що негативно позначається на ідентифікації

з батьками, а отже, й на політичній соціалізації дитини, є батьківсь�

кий авторитет. Результати сучасних досліджень засвідчують, що як

для повних, так і неповних сімей характерним є традиційно низь�

кий авторитет батька і спад авторитету матері. Останній спосте�

рігається переважно у повних сім'ях, що, згідно з Н. Дементьєвою,

пов'язано зі зміною трудового статусу матері [5].

На думку низки дослідників, відсутність батька в сім'ї сама по со�

бі не є згубною. Більше значення має образ батька у свідомості дити�

ни (так званий внутрішній батько). Внутрішні образи не є простими

дзеркальними репрезентаціями зовнішніх. Вони динамічно форму�

ються і розвиваються під впливом багатьох факторів (зовнішніх

і внутрішніх). Так, залежно від статі, віку і ситуації розвитку, батько

може уявлятись ідеальним, погрозливим або авторитетним [9].

С. Вол (США) стверджує, що політична поведінка дитини зу�

мовлюється відсутністю авторитету в домі (так званим вакуумом
авторитету), коли за рахунок зниження ролі батька посилюється

роль матері. Наслідком цього, на думку дослідника, може бути

підвищення інтересу в сучасній культурі до більш авторитарних

і патерналістських урядів, що забезпечують максимальну безпеку

громадянам [38].

Науковці виокремлюють також інші фактори, що впливають

на політичну соціалізацію дітей. Зокрема, на думку вітчизняної до�

слідниці Т. Поснової, до чинників, які негативно позначаються

на процесах політичної соціалізації дітей, належать: девальвація сі�

мейних і моральних цінностей, надмірний прагматизм й індиві�

дуалізм, низька політична культура батьків тощо [13]. Російські вчені

серед факторів, що сприяють послабленню впливу сім'ї на політичну

соціалізацію дитини, виокремлюють такі, як: суперечливість політич�

ної ідентифікації батьків та політичні суперечки між останніми [4].

Аналізуючи вплив сім'ї та інших інститутів політичної соціалі�

зації, потрібно зауважити, що результат їх дії залежатиме й від осо�
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бистісних характеристик дітей і підлітків. Зокрема, згідно з Дж.

Мідоукрофт, до таких факторів належать когнітивні здібності і цілі

підлітків [32].

Взагалі, наразі група дослідників відмічає, що в пострадянський пе�

ріод (а деякі вчені ведуть мову про індустріальний і постіндустріальний

періоди) роль сім'ї у процесі соціалізації послаблюється [17; 18; 19].

Зокрема, дослідження, проведене Г. Івончик, свідчать про те,

що значна частина батьків байдуже ставиться до формування сус�

пільно ціннісної спрямованості особистості, відповідальної пове�

дінки та ставлення до громадянських цінностей, що визначає гро�

мадянську свідомість і самосвідомість [8].

Висновки 
1. Переважна частина вітчизняних й західних науковців розгля�

дає сім'ю як основний агент політичної соціалізації дитини. Причо�

му група американських учених підтримує теорію обміну між дер�

жавою і політикою Д. Істона та Дж. Денніса, згідно з якою роль сім'ї

найбільшою мірою виявляється у підтримці та збереженні полі�

тичної системи. Тим часом деякі дослідники схильні розглядати

вищезгадану модель як окремий випадок. 

2. Разом з тим деякі вчені зазначають, що вплив на політику

є неочевидною функцією сім'ї і що тільки деякі види орієнтацій

у сфері політики можуть бути предметом сімейної соціалізації,

решта їх залежать від агентів, що перебувають поза сім'єю.

3. Західні науковці виокремлюють три основні моделі (а фактич�

но — механізми) впливу сім'ї на політичну соціалізацію дитини.

По�перше, це так звана акумулятивна модель, згідно з якою батьки

формують (виховують) відповідні атитюди та почуття до держави, її

атрибутів. По�друге, це ідентифікаційна модель, яка передбачає

ідентифікацію дітей із політичними орієнтаціями батьків. Третьою

є модель міжособистісного перенесення, відповідно до якої на фор�

мування політичних атитюдів впливає досвід сімейних взаємин,

котрий пізніше переноситься на політичні об'єкти.

4. Вирізняють кілька груп чинників, що зумовлюють процес полі�

тичної соціалізації дитини сім'ї: індивідуальні (демографічні та соці�

альні характеристики членів родини, політична культура батьків),

внутрішньосімейні (структура сім'ї, характер сімейних відносин,

сімейні цінності та норми, матеріальне становище сім'ї) тощо.

5. Частина вітчизняних і російських учених зазначає, що на су�

часному етапі роль сім'ї у процесі соціалізації слабшає. На дитину

з особливими потребами: Розділ І
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більший вплив починають справляти інші соціальні інститути, зо�

крема засоби масової інформації, позашкільні та позасімейні орга�

нізації, друзі, однолітки.
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РОЗДІЛ IV

ФІЗИЧНА, МЕДИЧНА
І ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЇ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНіСТЮ

М.Л.Авраменко,
Н.М.Маліновська

ДОСВІД ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНО/МЕТОДИЧНОГО
ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В МЕРЕЖІ

ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

Статья знакомит широкий круг сотрудников центров профессио�
нальной реабилитации инвалидов с основными методическими, инфор�
мационными и организационными разработками специалистов Всеук�
раинского центра профессиональной  реабилитации инвалидов, кото�
рые были подготовлены на основе опыта проведенной работы.

The article acquaints the wide circle of employees of centers of profes�
sional rehabilitation of invalids with basic methodical, informative and orga�
nizational developments of specialists of the AllUkrainian center of profes�
sional  rehabilitation of invalids, which were to prepared on the basis of expe�
rience conducted.

Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів працю�

ючи в принципово новій галузі знань і економіки набув чималого

практичного і теоретичного досвіду з організації та науково�мето�

дичного забезпечення адаптованого для інвалідів навчального про�

цесу. Протягом 2002�2007 років були відпрацьовані на практиці

Фізична, медична і професійна Розділ ІV
реабілітації людей з інвалідністю
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сучасні форми та методи професійного навчання інвалідів за робіт�

ничими професіями, його медичного та соціально�психологічного

супроводу. З 2006 року започатковані та функціонують на базі

Центру постійно діючи курси підвищення кваліфікації працівників

галузі професійної реабілітації інвалідів України.  

Накопичений Центром досвід з організаційної, навчальної, кон�

сультативно�інформаційної роботи дав змогу у 2006�2007 роках

створити ряд навчально�методичних і практичних видань. Голов�

ною метою створення такої навчально�методичної літератури є ко�

ординації діяльності мережі установ професійної реабілітації на ос�

нові впровадження єдиних системних засад реабілітаційного про�

цесу та єдиної технології професійної реабілітації інвалідів.

У 2006 році видано «Методичний посібник з організації профе�

сійного навчання за робітничими професіями та його соціально�пси�

хологічного супроводу в умовах центрів професійної реабілітації інва�

лідів». Подальша робота в цьому напрямку полягає у вдосконаленні

діючої системи підвищення кваліфікації працівників галузі, зокрема

запровадження в Центрі новітніх форм післядипломної освіти, у тому

числі дистанційної; підготовка оновленої навчальної програми кур�

сів, розрахованої на 72 год. навчального часу; розширення контин�

генту слухачів курсів за рахунок реабілітологів, фахівців МСЕК.

У 2007 році підготовлено до друку та видано низку методичних

рекомендацій за такими напрямами:

«Організація роботи Приймальної та Реабілітаційної комісій

ВЦПРІ (з досвіду роботи)»;

«Організація професійного навчання, заходів з соціальної, пси�

хологічної реабілітації та медичного супроводу у ВЦПРІ (з досвіду

роботи)»;

«Фізична реабілітація інвалідів в умовах центру професійної

реабілітації»;

«Методика проведення профвідбору та формування навчальних

груп інвалідів в умовах центрів професійної реабілітації»;

«Інформаційно�консультативна робота з інвалідами під час їх

професійної реабілітації в контексті сприяння в пошуку зайнятості»;

«Організація лікувальної фізкультури в умовах центрів профе�

сійної реабілітації інвалідів». 

Коло інформаційного забезпечення охоплює не тільки роботу

по створенню наведеної навчально�методичного літератури. Почи�

наючи з червня 2007 року Центром організовано проведення виїз�

ного практичного семінару з актуальних проблем професійної реа�
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білітації інвалідів для працівників галузі. З цією метою провідні

фахівці Центру були відряджені в регіони для надання організацій�

ної та методичної допомоги,  розповсюдження позитивного досвіду

роботи шляхом забезпечення регіональних реабілітаційних установ

інформаційними матеріалами, методичними рекомендаціями, ме�

тодичними та практичними посібниками, іншою науково�мето�

дичною літературою — 7 семінарів.

Працевлаштування випускників Центру є досить складною

і актуальною проблемою. На заваді в пошуку роботи у інвалідів,

крім фізичних бар'єрів, певні проблеми для їх професійної інтегра�

ції створюються розбіжностями в законодавстві і неоднозначним

ставленням суспільства до цієї категорії громадян.

Отже, у цьому контексті, актуальність створення нової вітчизняної

літератури, яка освітлює стан проблеми  зайнятості інвалідів на ринку

праці та шляхи її розв'язання в Україні, не викликає сумніву.

У 2007 році виданий практичний посібник «Врегулювання про�

блемних питань працевлаштування та захисту прав інвалідів у сфері

праці». Він підготовлений і виданий за фінансової підтримки про�

грами малих проектів МATRA KAP  Посольства Королівства Ні�

дерландів в Україні і є результатом спільної роботи Центру з Від�

критим міжнародним університетом розвитку людини «Україна». 

Цей практичний посібник в першу чергу спрямований на інва�

лідів та їх громадські організації, а також для роботодавців, пред�

ставників профспілок та широкого загалу фахівців соціальної сфе�

ри. Тут зроблено спробу якнайповніше відповісти на питання, які

можуть у них виникнути. 

Посібник знайомить читачів з міжнародним досвідом таких

міжнародних організацій як ООН, МОП, Європейська Соціальна

Хартія завдяки діяльності яких змінилося розуміння інвалідності.

Одночасно розкривається роль України як активного члена міжна�

родних співтовариств, як наша держава здійснює приведення

національного законодавства до положень міжнародних актів і бере

на себе зобов'язання  щодо їх виконання. 

Автори посібника знайомлять читачів з конституційними гаран�

тіями інвалідів, Кодексом законів про працю, спеціальними гаран�

тіями захисту їх прав у сфері праці, нормативними актами, які вста�

новлюють види і форми обмежень трудової діяльності інвалідів. Ця

доволі складна інформація викладена у доступній формі діалогу, що

допомагає людям з інвалідністю скористатися практичними пора�

дами у вирішенні багатьох питань працевлаштування. 
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Основний акцент практичного посібника робиться на самому

процесі зайнятості. Надана тут інформація розкриває основні зав�

дання діяльності Державної служби зайнятості щодо працевлашту�

вання інвалідів. Вперше розкривається проходження процедури от�

римання інвалідом статусу безробітного, його права і обов'язки  після

проходження реєстрації у службі зайнятості, організації підприєм�

ницької діяльності безробітного за допомогою служби зайнятості. 

Цікавим є матеріал, який розкриває коло прав та обов'язків ро�

ботодавців, їх відповідальність перед державою щодо забезпечення

зайнятості інвалідів і надає у формі діалогу детальний інформацій�

ний матеріал щодо основних питань працевлаштування інвалідів.

Окремий підрозділ посібника присвячений досвіду Центру що�

до сприяння працевлаштуванню випускників за підсумками про�

веденого в 2007 році соціологічного опитування. 

Подані у посібнику інформаційно�довідкові матеріали  висвіт�

люють роботу державних органів влади, які забезпечують право

на працю інвалідів (їх структуру, адреси, телефони), порядок осо�

бистого прийому громадян, порядок звернень та  оскаржень, якщо

порушуються конституційні права інвалідів.

За умовами проекту частина видання була розіслана  на відгуки

до ряду установ і організацій , які опікуються цією проблематикою

— це Науково�дослідні інститути системи Мінпраці і НАН України,

навчальні заклади, Національна Асамблея інвалідів України, Все�

українська організація інвалідів «ВОІ СОІУ», обласні центри зай�

нятості. Отримані відгуки в більшості свої підкреслюють актуаль�

ність видання,  його широке практичне застосування  не тільки для

користувачів і для фахівців сфери працевлаштування інвалідів,

а й для студентів і викладачів для використання в навчальному про�

цесі в ході підготовки спеціалістів з соціальної роботи, юристів, ме�

неджерів соціальної сфери.
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РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

В данной статье рассматриваются проблемы социально�реа�
билитационной работы с детьми�инвалидами. Раскрываются особен�
ности работы специалиста с данной категорией детей. 

This article deals witn tne problems of social and reabilitation work with
children with special needs. Tney concentrate on tne work of he specialists
thal work witn  tnis catagory of children.

Традиційним для української культури є етичне, гуманне, мило�

сердне і толерантне ставлення до дітей та молоді, які потребують

особливої уваги внаслідок інвалідності або відхилень у фізичному

чи розумовому розвитку. 

На жаль, в Україні історично склалася ситуація, за якої ця кате�

горія дітей протягом довготривалого часу залишалася соціально
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незахищеною і навіть певною мірою ізольованою від соціуму, а ві�

дкрите обговорення проблем, стосовно інвалідності — було непо�

пулярним у суспільстві.

За роки незалежності України проблемі захисту дітей з обмеже�

ними функціональними можливостями приділяється все більше

уваги. Позитивну роль у цьому відіграв Закон України від 16 листо�

пада 2000 року «Про державну соціальну допомогу інвалідам з ди�

тинства та дітям�інвалідам», де вперше порушене питання про

необхідність пошуку шляхів і механізмів поліпшення життя таких

дітей та створення умов для їхньої інтеграції в суспільство.

Певним стимулом в активізації соціально�реабілітаційної ро�

боти з дітьми�інвалідами став Указ Президента України від 2 грудня

2002 року «Про додаткові заходи щодо посилення соціального

захисту інвалідів та проведення в Україні у 2003 році Року людей

з інвалідністю», на який відгукнулися обласні і міські державні ад�

міністрації, соціальні служби для молоді.

Ці документи поєднані ідеєю з Конвенцією ООН про права ди�

тини, в якій статтею 23 визначається право дитини�інваліда вести

повноцінне життя в умовах, які забезпечують її гідність, сприяють

впевненості у собі, а також право дитини на особливе піклування,

доступ до освіти, відновлення здоров'я, соціального, культурного

і духовного життя.

Ці положення знайшли також відображення у Національній

програмі «Діти України», в якій рання реабілітація дітей�інвалідів

розглядається як проблема національного значення, що потребує

першочергового розв'язання.

І якщо до 90�х років соціальна політика щодо інвалідів мала в ос�

новному компенсаційний характер, то сьогодні створення реабілі�

таційних центрів передбачає адаптацію дітей і молодих інвалідів

до соціуму, а життєвого середовища — до інтересів та потреб інвалідів.

Серед науковців дана проблема знайшла висвітлення у дослід�

женнях Д. Вернер, Л. Вакуленка, Т. Добровольської, В. Мурзи,

В. Мухіна, Н. Шабаліна, М. Шведа  та ін.

Однак  існує необхідність у  вдосконаленні форм і методів реабі�

літації та соціальної підтримки даної категорії  осіб. 

Медична, соціальна й професійна різновиди реабілітації повин�

ні супроводжуватися реабілітацією психологічною, спрямованою

на відновлення особистого  «Я».  

Більшість дітей�інвалідів позбавлена головного права, що виз�

начено у Конвенції про права дитини, а саме «росту в сімейному
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оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння», а також можли�

вості жити в умовах, «...в яких діти можуть брати активну творчу

участь у соціальному і політичному житті своїх країн» [4]. Психіка

багатьох із них травмована. Психічне здоров'я потребує підтримки. 

Серед стилів спілкування в сім'ях найчастіше трапляється над�

мірна опіка (гіперопіка). Є ще категорія батьків, які намагаються

контролювати внутрішнє «Я» в дитині, забуваючи насамперед про

те, що кожна дитина є індивідуальною   особистістю.

Трапляються й такі батьки, які вважають, що найцінніша риса

особистості — слухняність, безумовне виконання всіх вимог стар�

ших. Така «слухняність», підпорядкованість можуть породжувати

слабкі характери, нерішучість, скутість. За словами Стендаля лише

той характер  сильний, в якому дозріла самостійність, особиста

думка, самокритичність, незалежність власних суджень і переко�

нань, поглядів та поведінки.

Аналізуючи різне ставлення до дітей з обмеженими можливос�

тями, доцільно виокремити аспекти життєдіяльності дитини, які

є найбільш значущими для розкриття реабілітації як соціального

процесу.

— Ставлення до дефекту дитини — проявляється в таких кате�

горіях: усвідомлення (повне, часткове) чи неусвідомлення, сприй�

няття чи не сприйняття (дитиною), пригніченість, адаптація

чи дезадаптація. До того ж ставлення до власного дефекту зумовле�

не ставленням людей, які оточують дитину.

— Становище в сім'ї — гіперопіки чи гіпоопіки (недостатня

увага), афективності  (надмірність батьківського роздратування,

невдоволення), авторитарності  виховання,  примусу.

— Навички самообслуговування. Цей спектр пов'язаний із вра�

хуванням дитячої, вікової і педагогічної психології. Він містить

предметну діяльність, маніпулювання дією, зону найближчого роз�

витку, уміння, навчання, наслідування, звички.

Зона реабілітації передбачає формування навичок довільно бра�

ти й опускати предмети, перекладати їх із руки в руку, прикладати

зусилля відповідно до розмірів ваги і форми, предмету. 

— Рухова активність включає корекційні фізичні вправи, рухо�

вий режим, розвиток предметно�маніпулятивної діяльності рук

(пальців) та інші.

— Пізнавальна активність пов'язана зі стимуляцією сенсомо�

торного розвитку дитини, який у поєднанні з емоційно�позитив�

ним спілкуванням є основою формування психічних функцій,
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представлених у категоріях: мова, увага, цілеспрямована діяльність,

емоційна реакція, комплекс пожвавлення, мислення, уява.

— Соціальна активність  характеризується сімейно�побутовою,

комунікативною, суспільно�трудовою діяльністю, проявом духов�

них і фізичних здібностей людини в гармонії із соціальним сере�

довищем, природою.

Система соціальної реабілітації дитини буде ефективною за умо�

ви якісного та повноцінного відновлення  фізичного, психічного

і соціального статусу дитини з вадами при мінімальних фінансових

затратах, оскільки основні з них лежать на плечах батьків, що вихо�

вують дитину�інваліда.

Така система характеризується відкритістю та доступністю, вона

наближена до місця проживання дитини, що дозволяє батькам

брати участь у реабілітаційному процесі. Дитина не вилучається

із сім'ї, не порушуються її біологічні, фізіологічні та психологічні

зв'язки з матір'ю, рідними та близькими людьми. Цим дитина захи�

щена від будь�яких посягань на свою гідність.

Реабілітація передбачає діагностику розвитку дитини з метою

своєчасного забезпечення сім'ї спеціальною допомогою відразу

ж після появи перших ознак відхилення у розвитку дитини.

Першою метою ранньої соціально�реабілітаційної роботи є за�

безпечення соціального, емоційного, інтелектуального і фізичного

розвитку дитини з відхиленнями і спроба максимально розкрити її

потенціал для навчання.

Другою важливою метою є попередження вторинних дефектів

у дітей із відхиленнями у розвитку. Це може проявитися через дві

основні причини: або ж після невдалої спроби призупинити просу�

вання первинних дефектів за допомогою медичного, терапевтич�

ного чи навчального впливу, або ж у результаті порушення взаємо�

відносин між дитиною і сім'єю, спричиненого, в основному, тим,

що сподівання батьків стосовно дитини не виправдалися.

Третьою метою ранньої соціально�реабілітаційної роботи є при�

стосування сім'ї, яка має дітей із відхиленнями у розвитку, щоб мак�

симально ефективно задовольнити потреби дитини. Адже саме від

цього залежить результативність процесу життєвого самовизначен�

ня, а в кінцевому підсумку — самореалізація дитини, її подальша

доля.  Для такої сім'ї фахівцями має бути розроблена індивідуальна

програма, що відповідає потребам і стилю життєдіяльності сім'ї.

Соціальна реабілітація дітей з особливими потребами ускладню�

ється і тим, що, крім фізичної або психічної недуги, ці діти мають
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занижену самооцінку, закомплексовані, у них не розвинені навич�

ки дрібної моторики, які сприяють успішному пошуку свого місця

у суспільстві.  Такі діти часто відчувають себе непотрібними. 

Таким чином, проблема соціальної реабілітації родин, які мають

дітей із функціональними обмеженнями, пов'язана з необхідністю

нормалізації сімейних взаємодій, поверненням до соціальної ак�

тивності і налагодженням корисних взаємозв'язків зі своїм соціаль�

ним оточенням.
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Є.В. Миценко

МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ

В статье рассматривается проблема низкой мотивации студен�
тов высших учебных заведений Украины к занятиям физической куль�
турой и пути её повышения. В частности, освещается влияние на уро�
вень мотивации семейной среды, преподавательского влияния и уровня
сознательности при обучении.
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In the article the problem of low motivation of students of higher educa�
tional establishments of Ukraine is examined to employments by a physical
culture and ways of its increase. In particular is lighted influence on the level
of motivation of domestic environment, teaching influencing and level of con�
sciousness in studies.

Постановка проблеми. У проведених в Україні дослідженнях [2]

зазначається, що актуальність пошуків оптимальних шляхів залу�

чення молодого покоління до систематичних занять фізичною

культурою і спортом випливає з основ реформування національної

школи, особливе значення в яких надається фізичному розвитку та

загартуванню дітей. Фізична культура і спорт мають стати органіч�

ною потребою молодого покоління. Проте в багатьох учнів ще від�

сутня звичка регулярно займатися фізичною культурою і спортом.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблема мотивації розглядалась

у різних аспектах багатьма дослідниками. Особливості мотивації пове�

дінки в дитячому віці та проблему дитячих інтересів розглядали у своїх

працях Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн, Д. Б. Ельконін, О. М. Леон�

тьєв, О. Л. Венгер, Я. Л. Коломинський, А. К. Бондаренко та iн.

Одним із запропонованих О. Л. Колонко методів підвищення рів�

ня мотивації є творчість. Терапія творчістю останнім часом ставала

дедалі актуальнішою і визначалася органічною складовою людської

діяльності. Більше того, вона сприяє розвитку здорової особистості.

Зокрема, один із засновників гуманістичної технології Н. К. Маслов

стверджував, що це навіть є необхідною ознакою здоров'я, а людину,

яка не творить, слід вважати хворою [3]. О. І. Кульчицька, досліджу�

ючи мотиваційну сферу молодих людей, зазначала, що вивчення

мотивації студентів виходить з особливостей індивідуального харак�

теру і з тих процесів, що розкривають фізкультурну діяльність індивіда

при її адаптації до вимог педагогічного середовища [4]. Сучасне уяв�

лення про механізми мотивації потрібно розглядати як елемент більш

складної системи — системи діяльності індивіда, з аналізу механізмів

якої і можна вивести сутність мотивації. При цьому мотивація розгля�

дається як один із видів психічної регуляції, яка керує й організує

діяльність людини, інтегрує спонукання в цілісні мотиваційні уста�

новки, що детермінують поведінку, діяльність у певній ситуації.

Методи дослідження: 
— теоретичний аналіз і узагальнення наукових досліджень, пу�

блікацій вітчизняних авторів з педагогіки психології, теорії та мето�

дики фізичного виховання; 



493

реабілітації людей з інвалідністю Розділ IV

— вивчення й узагальнення досвіду роботи навчальних закладів

з проблеми, що вивчається; 

— бесіди з учителями; 

— опитування й анкетування учнів; 

— педагогічне спостереження; 

— тестування; 

— статистична обробка результатів практичної частини дослідження.

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є пошук

шляхів підвищення мотивації студентів вищих навчальних закладів

до занять фізичною культурою. В процесі її досягнення планується

вирішити такі завдання:

1. Ознайомитись із сучасним станом питання.

2. Провести дослідження мотиваційної сфери студентів.

3. Сформулювати гіпотезу по можливим шляхам підвищення

мотивації студентів.

4. Перевірити гіпотезу та сформулювати на основі дослідження

висновки.

Видається очевидним, що мотиваційно�смислова сфера особис�

тості учня є ключовим до розв'язання вище перелічених проблем

фізичної підготовки в навчальному закладі. А в плані адекватності

педагогічних технологій процесу фізичної підготовки гуманістич�

ним інноваціям державної політики в галузі фізичної культури

та спорту завдання вивчення та формування мотивації студентів

до фізкультурної діяльності є першорядним.

Виклад основного матеріалу. Дослідження мотиваційних наста�

нов та динаміки інтересу до занять фізичною культурою показали,

що більшість студентів стан здоров'я і фізичного розвитку пов'я�

зують із систематичним заняттями фізичною культурою (86,4%),

приблизно половина (57,7%) з них вказують на важливе значення

фізичної культури для майбутньої професійної діяльності. На жаль,

динаміка інтересу і свідоме ставлення до практичних занять фізич�

ною культурою в сучасній вищій школі, з віком набуває тенденції

до зниження: якщо на І курсі практично всі діти мають бажання

займатися фізичною культурою (91,6%), то на старших курсах своїм

фізичним вдосконаленням займається лише незначна кількість

випускників (3,2%). Ці дані свідчать про те, що з віком відбувається

зміна орієнтацій і інтересів молодих людей, які починають шукати

інше середовище спілкування поза формальними об'єднаннями.

Зростає прагнення до повної автономії від батьків. Ці явища ще

збільшують різницю між молоддю та зрілими людьми в світосприй�
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нятті, в стилі життя, у спосіб самореалізації. Неформальні об'єд�

нання молодих людей — це здебільшого модель суспільства дорос�

лих, в якому в гіпертрофованому вигляді відображаються його ос�

новні, особливо негативні, тенденції. Саме тут молодих людей

вчать норм і правил поведінки, які прийняті в дорослих, вони за�

своюють норми моралі — єдиної або подвійної (а ще й потрійної),

які превалюють у світі дорослих, вчаться виконувати ролі хлопців

і дівчат, чоловіків і жінок. Вивчення мотивації як органічної части�

ни фізкультурної діяльності студентів дає змогу встановити її зміст

і внутрішню організацію детермінованих механізмами трансфор�

мації фізкультурної діяльності. Оскільки фізкультурна діяльність

перебуває в динаміці, то й мотивацію необхідно вивчати та форму�

вати на всьому протязі проходження фізкультурної діяльності сту�

дентів. Управління при цьому виступає як системотворчий фактор

процесу фізкультурної діяльності. Через управління всі деталі цього

процесу набувають логічного взаємозв'язку, цілісності і вступають

між собою в інтегративну взаємодію для досягнення кінцевого ко�

рисного результату. Саме технологією управління досягається кін�

цева мета, що стоїть перед суб'єктами процесу фізкультурної діяль�

ності і яка зумовлює характер взаємодії мотиваційної сфери осо�

бистості учня з реальною педагогічною ситуацією. Отже, техноло�

гія управління фізкультурної діяльності виступає водночас і техно�

логією формування мотивації студентів.

Під технологією управління слід розуміти систему науково об�

ґрунтованих установок, адекватних індивідуальним особливостям

учня, матеріально�технічним умовам і реальній педагогічній ситуа�

ції, через які визначається практика фізкультурної діяльності

суб'єктів навчального процесу.

У своєму конкретному вигляді відмічені установки являють со�

бою систему алгоритмізованих операцій учня й педагога, спрямо�

ваних на розв'язання навчальних завдань та етапів, котрі творять

динаміку. На кожному з цих етапів існують спеціальні механізми

мотивації учня до фізкультурної діяльності та специфічні механіз�

ми її управління.

Названі причини дають змогу зробити висновок, що більшість

дітей займаються спортом, аби одержати задоволення, розвинути

свої здібності, стати фізично підготовленими і для того, щоб позма�

гатися. З огляду на те, що більшість мотивів, які спонукують дітей

займатися спортом, внутрішні за своєю суттю, сьогодні потрібне

забезпечення ситуаційних умов тренування, які відповідають



495

реабілітації людей з інвалідністю Розділ IV

основним потребам дитини. Ритм сучасного життя, навчальна об�

становка спричинюють підвищену стомлюваність дітей. Наше зав�

дання — контролювати навантаження дітей, запобігати їхній сто�

млюваності, забезпечувати зміну видів активності (інтелектуальної

і фізичної). У цьому разі варто врахувати проблему, з якою доводи�

тися стикатись у плануванні навчального процесу і дозвілля дітей:

протягом дня дитина перебуває в одному приміщенні й в одному

оточенні (як дорослих, так і однолітків), тобто фізичні і психоло�

гічні можливості прояву її активності вельми обмежені. Для дитині

потрібний «вихід за межі», можливість виявитись у новій, незвич�

ній атмосфері, випробувати себе в новій ролі чи виді діяльності.

Необхідна організація нестандартних рухових навантажень ігро�

вого характеру, що вимагають від дитини мобілізації її активності

(як інтелектуальної, так і фізичної), як правило, заснованої на зма�

гальних установках.

У ході попереднього опрацювання теми нами була висунута

гіпотеза про позитивний вплив на рівень мотивації впровадження

додаткової кількості рухливих ігор. Дослідження проводилось на

базі Університету України. У групі де були впроваджені додаткові

рухливі ігри, відвідуваність зрештою підвищилася за 4 заняття на

12 %. Це дає можливість зробити висновок про те, що гіпотезу під�

тверджено.

Висновки. Підвищення мотивації до занять фізичною культурою

у студентів вищих навчальних закладів — процес складний і неод�

нозначний. Однак додаткова кількість рухливих ігор на заняттях

фізичною культурою підвищує мотивацію до їх відвідування. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ
ФІЗКУЛЬТУРИ В УМОВАХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО

ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

В статье описаны основные аспекты организации лечебной физ�
культуры в условиях центра профессиональной реабилитации инвали�
дов. Основной целью лечебной физкультуры инвалидов является сохра�
нение и восстановление утраченных физических возможностей, непос�
редственно связанных с характером инвалидизирующего заболевания.  

In the article the basic aspects of organization of medical physical education
are described in the conditions of center of professional rehabilitation of invalids.
Saving and renewal of the lost physical opportunities directly related to charac�
ter of disease is the primary purpose of medical physical education of invalids. 

Метою проведення реабілітаційних заходів по відношенню до

людей з фізичними вадами вродженого чи набутого характеру є збе�

реження і відновлення втрачених фізичних можливостей, в тому

числі непов'язаних безпосередньо з характером захворювання. Це

дає підстави для використання занять лікувальною фізкультурою

(ЛФК) і спортом.

Багаторічна практика роботи вітчизняних та закордонних фахів�

ців в галузі фізичної реабілітації інвалідів показує, що одним з най�

більш перспективних заходів реабілітації є відновлення фізичного

стану засобами ЛФК та елементами спорту. Систематичні лікуваль�

но — профілактичні тренувальні заняття в залах ЛФК, участь

у спортивних змаганнях під час перебування в умовах центру про�

фесійної реабілітації інвалідів (далі — Центр) не тільки підвищують
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адаптацію інвалідів до умов професійного навчання та соціально —

побутового життя, які постійно змінюються, розширюють їх функ�

ціональні можливості, допомагають оздоровленню організму, але

й сприяють виробленню координації в діяльності нервової, опорно

— рухової, кардіо — респіраторної, травної систем і системи виді�

лення, сприятливо діють на соціальний та психологічний стан інва�

лідів, мобілізують їх вольові зусилля, повертають їм почуття соці�

альної повноцінності. У тих інвалідів, які займаються спортом,

у порівнянні з іншими, які не займаються спортом, частіше вияв�

ляються такі особистісні характеристики, як бажання позбутися

відчуття неповносправності, увага до свого здоров'я тощо. І навпа�

ки, у інвалідів, які не займаються фізичними вправами систематич�

но, не беруть участі у спортивних змаганнях, проявляється надмір�

на фіксація уваги на своїй хворобі, незадоволення станом здоров'я,

а також такі особистісні якості, як емоційне пригнічення, слабка

особистісна ініціатива, відсутність бажання підтримувати стосунки

з друзями тощо.

Показаннями для проведення заходів з ЛФК в Центрі є:

— захворювання опорно�рухового апарату (за винятком значних

порушень статико�динамічної функції в кінцівках та суглобах

кінцівок, наявності сколіотичного горба 4 ст. з порушенням функ�

ції  серцево�судинної системи):

— вроджена патологія розвитку кінцівок та суглобів;

— стан після ампутації кінцівок;

— стан після травм хребта і спинного мозку (не менш ніж через

6 місяців після травми);

— дитячий церебральний параліч (за винятком спастичної те�

траплегії з вираженим порушенням функції рухів у верхніх та ниж�

ніх кінцівках);

— наслідки пологової травми з порушенням інтелекту, розумова

відсталість вродженого характеру;

— наслідки перенесених нейроінфекцій без виражених пору�

шень функції рухів у верхніх та нижніх кінцівках;

— нейро — дегенеративні захворювання нервової системи:

мієлодисплазії, захворювання екстрапірамідної нервової системи;

— залишкові явища перенесених черепно�мозкових травм без ви�

ражених порушень функції рухів у верхніх та нижніх кінцівках, без

симптомів психоорганічного синдрому та астенічного синдрому; 

— помірно виражені периферичні паралічі і парези кінцівок

внаслідок первинної та вторинної міопатії;
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— захворювання (крім онкологічних) серцево�судинної, дихаль�

ної, ендокринної, сечостатевої систем та органів травлення поза

фазою загострення;

— хвороби шлунково�кишкового тракту із високим ступенем за�

лежності від прийому їжі та інтенсивності розумового навантаження;

— захворювання ЛОР�органів та органу зору поза фазою заго�

стрення;

— захворювання ендокринної системи без виражених метабо�

лічних порушень.

По відношенню до інвалідів — слухачів Центру заходи з ЛФК

повинні здійснюватись, виходячи із визначеного особистого реа�

білітаційного потенціалу, наявності показань та протипоказань для їх

призначення та з урахуванням основних принципів реабілітації: своє�

часного початку проведення, безперервності, комплексності, індиві�

дуальності, послідовності, спадкоємності, здійснення реабілітаційних

заходів в колективі, повернення до активної соціально�корисної праці.

Лікарі — куратори призначають та контролюють виконання заходів

з ЛФК, які здійснюються за допомогою та в присутності фахівців з

фізичної реабілітації, середнього та молодшого медичного персоналу.

Зазначені заходи повинні проводитись у позаурочний час в спеціально

облаштованих та придатних (в санітарно�гігієнічному, загальнобезпеч�

ному, протипожежному та інших відношеннях) залах, кабінетах, кабі�

нах, майданчиках тощо. Фахівцями з фізичної реабілітації використо�

вується відповідне, а також спеціально пристосоване обладнання,

а саме: тренажерні комплекси, бігова доріжка із додатковою реєстра�

цією основних фізіологічних параметрів організму слухача (пульс,

артеріальний тиск тощо), «шведська» стінка, гантелі тощо. 

Методичне, організаційне, аналітичне, інформаційне та про�

світницьке забезпечення процесу організації та проведення заходів

з ЛФК та елементів спорту серед інвалідів — слухачів Центру здій�

снює та контролює Реабілітаційна комісія.

Література

1. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

2. Закон України «Про соціальна послуги» 

3. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 №1686 «Про

затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 №757 «Про за�

твердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інвалідів»



499

реабілітації людей з інвалідністю Розділ IV

6. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від

09.10.2006 №372 «Про затвердження Типового положення про центр

професійної реабілітації інвалідів»

7. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від

12.04.2007 №155 «Про затвердження Соціальних нормативів у сфері

професійної реабілітації інвалідів для центрів професійної реабілітації

інвалідів системи Міністерства праці та соціальної політики України»

8. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від

14.05.2007 №220 «Про затвердження типових переліків приміщень та об�

ладнання кабінетів центру професійної реабілітації інвалідів системи

Міністерства праці та соціальної політики України»

9. Физическая реабилитация: Учебник для академий и институтов

физической культуры /Под общей ред. проф. С.Н. Попова. — Ростов н/Д:

изд�во «Феникс», 1999. — 608с.

10. Мухін В.М. Фізична реабілітація. — Київ: Олімпійська література,

2000. — 425 с.

11. Самосюк И.З., Чухраев Н.В., Зубкова С.Т., Самосюк Н.И., Шим�
ков Г.Е. Физические методы в лечении и медицинской реабилитации

больных и инвалидов. — Київ, «Здоров'я». — 2004. — 624 с.

12. Іпатов А.В. Комплексна технологія реабілітації інвалідів в Україні

//Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. — 2004, № 3(39). —

С. 44 — 45.

13. Человек и его здоровье /Материалы IX Российского Национально�

го конгресса 22 — 26 ноября 2004 г., г. Санкт — Петербург, Россия. — 328 с.

14. Професійна реабілітація інвалідів: Довідково — методичний

посібник /Упорядн. Іпатов А.В., Сергієні О.В., Войтчак Т.Г. та ін. /За

редакцією Марунича В.В. — Дніпропетровськ: Пороги, 2005. — 227 с.

15. Смычек В.Б., Хулуп Г.Я., Милькаманович В.К. Медико�социальная

экспертиза и реабилитация. — Минск, изд�во «Юнипак». — 2005. — 420 с.

16. Організація роботи Приймальної та Реабілітаційної комісій

Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів: Методичні

рекомендації /Авраменко М.Л., Маліновська Н..М., Мазур Ю.О.,

Мартиненко В.М./. — Київ, 2007. — 20 с.

17. Організація професійного навчання, заходів з соціальної, психологіч�

ної реабілітації та медичного супроводу у Всеукраїнському центрі профе�

сійної реабілітації інвалідів: Методичні рекомендації /Авраменко М.Л., Ма�

ліновська Н..М., Мазур Ю.О., Кузнєцов Д.А./. — Київ, 2007. — 66с.

18. Фізична реабілітація в умовах центру професійної реабілітації

інвалідів: Методичні рекомендації /Авраменко М.Л., Кузнєцов Д.А.,

Совгір І.В., Шуневич І.В./. — Київ, 2007. — 39 с.

Ключові слова: професійна реабілітація, інвалідність, лікувальна

фізкультура.

Keywords: professional rehabilitation, disability, medical physical  education.



500

Розділ ІV Фізична,  медична і професійна

УДК 615.83 (075.8)                                 Березовський А. П.,
канд. пед. наук, доцент

Кайда Е. О.,
викладач

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СУ ДЖОК
ДЛЯ УСУНЕННЯ НАСЛІДКІВ ОСТЕОХОНДРОЗУ

ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

В статье делается попытка раскрыть универсальность оздорови�
тельной системы Су Джок для подготовки современных специалистов
с адаптивного физического воспитания.

In the article is given it a shot to expose universality of the health system
of Su Jock for preparation of modern specialists from adaptive physical edu�
cation.

Актуальність. Складність, трудомісткість застосування сучасних

медикаментозних і не медикаментозних засобів і методів лікування

і профілактики остеохондрозу, їх значна грошова вартість, життєва

необхідність примусили автора піти на пошук і використання еле�

ментів оздоровчої системи Су Джок у фізичній реабілітації остео�

хондрозу верхнього відділу хребта.

Мал.1. Схожість кисті тулубу по кількості частин, що виступають
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Згідно навчанню Су Джок, тіло людині можна розділити: на ту�

луб і п'ять виступаючих частин — голову з шиєю і чотири кінцівки.

(Мал. 1) Кінцівки і нігті є мініатюрними копіями людського тіла.

На кожному з пальців, нігтя, кисті і стопи знаходиться стандартна

система відповідності тілу. Вона носить назву системи «комахи».

У даній системі дистальні (нігтьові) фаланги відповідають голові,

середні — грудній клітці, проксимальним — животу. 

По внутрішній стороні знаходяться проекції внутрішніх органів,

а по зовнішній — шийний, грудний, поперековий відділи хребта,

крижі і куприк [1, 115]. 

Оскільки і кисть, і стопа подібні тілу людини, то біологічно ак�

тивні точки розташовуються в місцях, відповідних певним органам

і при їх стимуляції впливають на ці органи [2, 27].

Розглядаючи кісткову основу як відповідність хребту, ми здійс�

нювали стимуляцію відповідностей хребців під різними кутами з усіх

боків, використовуючи крапки по всьому колу пальця. (Мал. 2).

Мал. 2. Проекція хребта в системах «Комахи»

На фалангах ці три частини розташовані відповідним чином:

перша третина займає відповідність голови і шийного відділу хреб�

та, друга третина — верхню частину тулуба і середню частину хреб�

та, а третя третина — нижню частину тулуба і хребта.

На думку Н. Р. Головко, Ю. П. Самойлова, И — Шен, Пак Чже

Ву і ін. авторів [1; 2; 3], таке розташування відповідності органів
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і функціональних систем, включаючи і всю проекцію відповідності

хребетного стовпа, створює можливість з допомогою різних прийо�

мів і вправ на пальцях і окремих фалангах пальців рук і ніг досягати

швидкої і ефективної дії в лікуванні і профілактиці різних захво�

рювань, і в першу чергу, пошкоджень і хвороб хребта, спинного

і головного мозку і т.д.

Для перевірки цих припущень був поставлений експеримент,

об'єктом дослідження якого стала хвора на остеохандроз шийного

відділу хребта, у віці 61 рік. Хвора пройшла повний курс терапев�

тичного лікування і була виписана з лікарні з незначним позитив�

ним ефектом. За два тижні поновилися головні болі і гострі болі

в правому передпліччі, які обмежували рухливість руки на 80,0%.

Мета роботи. Усунення наслідків остеохондрозу шийного відділу

хребта за допомогою елементів оздоровчої системи Су Джок.

Задачі дослідження. Підсилити крово� і лімфообіг в хребетному

стовпі і, особливо у верхній частині його, метаболізм в тканинах

верхньої частини тулуба, сприяти розвитку процесів регенерації

хребетного стовпа до його повного функціонального відновлення,

усунення головних і м'язових болів в правому передпліччі, 100%

відновленню функцій правої руки.

Метод дослідження. Проведений експеримент.

Методика організації експерименту. 
Тривалість експерименту — 3 місяці. Кількість занять за систе�

мою Су Джок — щодня. Тривалість одного заняття — 30 хвилин.

Зміст занять по фізичній реабілітації складали 10 основних рухів:

скручування, ротація (кругообертання), згинання і розгинання, ви�
тягання і втягування, вдавлення, розминання і розтирання, нігтьо�
вкалювання.

Методика виконання рухових дій з елементами Су Джок. 
Перший рух, який виконували — скручування пальця і кожної

фаланги. Починали скручування із захоплення великого пальця

лівої руки (потім — правої) всіма пальцями правої (лівої) руки.

Потім двома пальцями захоплювали нігтьову фалангу, трьома —

середню, чотирма — фалангу, яка прилягає до долоні, і скручували

палець на себе. Решта пальців — від себе. При скручуванні пальці

не ковзали щодо один одного.

Друга вправа — ротація (кругообертання) виконували 2�3 рази

щодо один одного і в тій же послідовності.

Третя і четверта вправа — згинання і розгинання вперед і назад, влі�

во і управо робили всім пальцем і на окремих суглобових з'єднаннях.
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Витягнення пальців рук реалізовується тим же жорстким захоп�

ленням типу «щипці», починаючи з суглоба фаланги, яка прилягає до

долоні. Спочатку рух проводився по поверхні пальців з переміщен�

ням «щипців» ступенчато образно, аж до першої фаланги. Потім ви�

тягання робилося по бічним сторонах пальців. Для ефективнішої дії

додавали розгойдування пальців з одного боку в інший, вниз, вгору,

обертально�кругові моменти і витягующі�розгойдуючі моменти.

Наступна дія втягування виконувалася точно так, як і попередня

вправа�витягання тільки більш щадним методом. Причому, рух

«щипців» здійснювався як поступальними порціями, так і обер�

тально�круговими переміщеннями по спіралі вгору як по бічних,

так і попередньо заднім поверхням пальця в ліву і праву сторону.

Вдавлення пальцями поперечне і подовжнє також робилося із зов�

нішньої і тильної сторони способом «щипці», починаючи з нігтів,

з кінцевих частин дистальних фаланг мізинця, далі безіменного і аж

до великого пальця, особливо з бічних сторін і нігтьових пластин, де

додавали скручування, розгинання в різних напрямах. 

Восьма і дев'ята вправа — розминання і розтирання пальців про�

водилася методом «щипці», при цьому, палець затискався між по�

душечками великого пальця і другою фалангою вказівного пальця.

Розминалася кожна фаланга пальця в будь�якому напрямі і з усіх

боків. Потім розминання переходило в розтирання з тією лише різ�

ницею, що при розминанні зсовувалася м'язова і шкірна тканина

уздовж кісткової основи фаланг.

В кінці виконували нігтьовкалювання по всій поверхні пальців

перпендикулярним натисненням вістря нігтьових пластин кінцевих

фаланг одночасно чотирма пальцями, притиснутими один до одного

так, що вони утворювали суцільну лінію своєрідного «нігтьового леза». 

Висновки
В результаті проведеного експерименту встановлено що:

1. Застосування існуючих методик фізичної реабілітації за допо�

могою окремих елементів оздоровчої системи Су Джок підтвердили

їх ефективність в повному усуненні причин розвитку остеохондрозу

верхнього відділу хребта і 100,0% відновленню функцій правої руки.

2. Десять виконаних різноманітних рухів: скручування, ротація,

згинання і розгинання, втягування і витягання, розминання і роз�

тирання, вдавлення, нігтьовкалювання є по суті малою гімнасти�

кою пальців рук, рухи якої складаються з нахилів, поворотів, зги�

нань тулуба, позам угрупування при перекидах і кульбітах вперед

і назад і чинять на всі системи організму глибинну оздоровчу дію.
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3. Впливаючи на великий палець руки ми активізуємо всі функ�

ції головного і спинного мозку, які за системою відповідності

управляють і регулюють всіма процесами в організмі.

4. Окремі дії, наприклад, витягування, маятникові розгойдування

пальця з одного боку в інший, обертально�кругові рухи і ін., важливі

не тільки для посилення гнучкості і рухливості хребта, але і для зняття мо�

жливих утисків нервів, судин, відновленню деформованої фіброзної стін�

ки дисків і пульпозного ядра, що часто викликають грижу Шморля і т.д.

5. Виконані дії обертально�кругового характеру і вдавлення в су�

глобах пальців, природно впливали і на різні відділи хребетного

стовпа, спинного і головного мозку, відповідністю якого і є задня

зовнішня сторона кожного пальця. Крім того, такі вправи бель�від�

повідності голови нормалізували усі нервово�психічні і емоційні

процеси в організмі хворої, істотно підвищуючи її розумові здіб�

ності і спрямованість предметної ділової активності.

Су Джок, як доступний метод оздоровлення, може стати ефек�

тивним методом фізичної реабілітації хворих. Це можливо завдяки

наступним особливостям методу.

Головні переваги Су Джок:

1. Висока ефективність. При правильному використанні вира�

жений ефект часто настає вже через декілька хвилин, іноді секунд.

2. Абсолютна безпечність використання. Стимуляція точок відпо�

відності призводить до виліковування. Неправильне використання

ніколи не завдасть шкоди людині — воно просто не є ефективним.

3. Універсальність методу. За допомогою Су Джок терапії можна

лікувати любу частину тіла, орган, суглоб, нервову систему.

4. Доступність методу для кожної людини. Метод достатньо

один раз зрозуміти, потім їм можна користуватися все життя.

5. Простота використовування. Ваша рука та знання завжди з

вами. А необхідний інструмент для проведення лікування ви

обов'язково знайдете.

6. Цей метод ефективний незалежно від діагнозу, та тяжкості

захворювання (гостре чи хронічне) при умові точного знаходження

точок та правильної їх стимуляції.

7. Наявність в пальцях кісткової основи та чітких орієнтирів (су�

глоби) для пошуку точок відповідності дозволяє навіть початківцям

безпомилково орієнтуватися в цих лікувальних системах та швидко

отримувати добрий результат.

8. Фінансова доступність методу навіть для самих малозабезпе�

чених громадян України.



505

реабілітації людей з інвалідністю Розділ IV

Таким чином, Су Джок сміливо можна віднести до методів фі�

зичної реабілітації, а його вивчення і практичне освоєння студен�

тами спеціальності 0102 тільки сприятиме більш ефективній підго�

товці фахівців в навчальних закладах освіти. 
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ФОРМУВАННЯ РУХОВИХ УМІНЬ ДІТЕЙ
ЗІ СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Статья посвящена проблеме оптимизации методического обеспе�
чения обучения детей со сложными нарушениями психофизического
развития (слабослышащих с умственной отсталостью) в 1�4 классах.
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In this clause the problem of optimization of methodical maintenance of
training of children with complex infringements of psychophysical develop�
ment (hard of hearing with intellectual backwardness) in 1�4 classes is con�
sidered

Реформування освіти України створило перспективи розвитку

системи спеціальної освіти, продуктивного вирішення питання інте�

грації та соціалізації дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

Проблема навчання дітей зі складними порушеннями психофі�

зичного розвитку (слабочуючих з обмеженими розумовими можли�

востями) залишається однією з найбільш складних і недостатньо

досліджених у вітчизняній спеціальній педагогіці. Організація нав�

чально�виховного процесу цієї категорії дітей потребує розуміння

закономірностей психофізичного розвитку учнів і знання особли�

востей організаційно�методичного забезпечення процесу фізично�

го виховання [1; 5].

При визначенні психофізіологічних особливостей діяльності на

рівні побудови та управління рухами, дослідники зауважують, що

«велика кількість змінних (рівень когнітивних процесів, характе�

ристики емоційно�мотиваційної сфери, показники сформованості

сенсомоторної координації), тісно корелюють з успішністю рухової

діяльності»1. Розвиток моторики в онтогенезі пов'язаний як із зако�

номірностями її розвитку в різні вікові періоди, так і з накопичен�

ням індивідуального рухового досвіду. Формування систем рухових

умінь — одне з важливих завдань фізичного виховання. Навчання

руховії дії — це процес одночасного набуття спеціальних знань,

формування рухового вміння та розвитку відповідних рухових

якостей (наприклад, навчання стрибкам на місці сприяє розвитку

сили ніг). Ці процеси різняться засобами та методами навчання.

Багаторівнева теорія М.А. Бернштейна є основою для розуміння

процесу навчання рухів, дидактичні підходи якого базуються

на кількаразовому повторенні вправи. Вчений вважав, що форму�

вання навички «не в повторенні рухів, а в удосконаленні багаторів�

невої системи рухів»2.

Дослідники (Т.В. Розанова, 1962; М.О. Козленко, 1966; В. М. Мо�

зговой, 1972; С.Ю. Юровський, 1980) відмічали недостатнє викорис�

1 Малхазов О.Р. Психологія та психофізіологія управління руховою діяльністю:
Монографія. ( К.: Євролінія, 2002. ( С. 237.

2 Бернштейн Н.А. Физиология движений и активность. ( М., 1990. ( С. 166.
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тання вже сформованих раніше навичок у дітей даної категорії, що

ускладнює процес навчання. Враховуючи положення про порушен�

ня здатності до орієнтовно�пошукової діяльності дітей з обмежени�

ми розумовими можливостями, яка є основою функціонування ме�

ханізмів організації циклічно діючої багаторівневої функціональної

системи, диференційований підхід у процесі навчання дітей зі склад�

ними порушеннями психофізичного розвитку є особливо важливим

(Б.І. Пінський, 1973). В основі структури навчання мають бути пси�

хофізіологічні закономірності формування навичок.

Здатність до виконання дії з найменшою витратою сил, без не�

обхідності контролю виконання кожного руху, що входить до скла�

ду дії, з можливістю звернути увагу на результат дії за умов, в яких

вона відбувається — ознаки сформованої навички. Умовно, на ос�

нові психофізіологічних закономірностей формування рухової

навички визначають три рівні навчання [2]: елементарне вміння;

навичка; вміння вищого порядку. Етапи навчання не потрібно

плутати з фазами рухової навички. Етапи — умовно визначені стадії

педагогічного процесу, які охоплюють педагогічні та психофізіо�

логічні закономірності формування рухового вміння. Фази — умов�

не відображення біологічних закономірностей формування рухової

навички (Б.А. Ашмарін, 1990). Відтак, структура навчання може

змінюватись — зменшуватись кількість етапів (наприклад, при

освоєнні підвідних чи підготовчих вправ); їх тривалість (наприклад,

в секції баскетболу при формуванні навички ловлі м'яча двома

руками тривалість етапів буде більшою, ніж на уроках фізичної

культури). Потреба в формуванні відповідних навичок виникає при

навчанні будь�якій дії, навіть дуже простій.

Етап ознайомлення з руховою дією — формування поняття про

навчальне завдання та способи його вирішення, апробація вико�

нання рухової дії чи її елементу (з допомогою вчителя). Важливо

забезпечити осмислення завдання, розуміння основ техніки та ап�

робацію виконання провідних рухів вправи. Це відбувається при

одночасному застосуванні методів використання слова (жесту)

та методів наочного сприйняття.

Апробація має на меті розширення поняття про завдання, усві�

домлення та уточнення проекту виконання рухової дії. Апробація

проводиться методом розучування по частинам — виконується час�

тина вправи на основі засвоєних раніше підвідних вправ, у склад

яких входить основа техніки. Може бути використаний метод

вимушено�полегшувального розучування.
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Етап початкового розучування рухової дії — забезпечення ста�

більного виконання рухової дії. На цьому етапі формуються пере�

думови засвоєння рухової дії на рівні елементарних умінь. Елемен�

тарне вміння виникає на основі знань, рухового досвіду та повто�

рень нової дії. Воно здійснюється за умови зосередження уваги

школяра на кожному виконаному русі. При цьому опановуються

елементи, окремі фази цілісного руху, здійснення яких не потребує

високого рівня розвитку фізичних якостей [2; 4]. З цією метою

використовується велика кількість специфічних підвідних вправ.

Наприклад, у 3�у класі, при формуванні навички бігу з високим

підніманням стегна: підняти ногу, носок на себе; коліно захопити

руками та підтягти до грудей тощо. Пріорітетним є застосування

мовленнєвого супроводу, методів: вимушено�полегшувального

розучування та ігрового.

Велике значення має запобігання виникненню помилок (пра�

вильне розуміння учнями техніки виконання вправи; уповільнене

виконання (якщо це доцільно з огляду на специфіку біомеханіки

вправи); поступове ускладнення завдань з урахуванням фізичної

підготованості учнів; застосування підготовчих і підвідних вправ для

полегшення правильного виконання вправи (її елементу) та спри�

яння розвитку динамічного стереотипу) та їх своєчасне виправлен�

ня (відповідність вимог психофізичним можливостям конкретного

учня; зміна умов виконання вправи на умови, що сприяють пра�

вильному її виконанню; розуміння причини та характеру помилки

учнем; послідовне виправлення помилок (за ступенем їх значимос�

ті); позитивна оцінка всіх, навіть найменших досягнень дитини).

Систематичне вправляння з дотриманням дидактичних принци�

пів веде до правильного виконання заданої рухової дії. Починає фор�

муватись динамічний стереотип (за І.П. Павловим) — злагоджена врі�

вноважена система нервових процесів, що утворюються за механіз�

мом умовних рефлексів. Це веде до зникнення зайвих рухів, розвитку

точності просторових, часових і силових параметрів необхідних рухів.

Учень починає відчувати впевненість у власних силах, краще розу�

міти техніку виконання вправи (елементу цілісного руху).

Етап закріплення набутого елементарного вміння — формуван�

ня рухової навички у стабільних умовах виконання та передумови її

застосування в різних ситуаціях. Відбувається автоматизація про�

цесу виконання окремих рухів, що входять у склад фізичної вправи.

Використовуються всі методи, а особливого значення набуває за�

стосування ігрового методу та методу розучування в цілому.
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Формування навички на цьому етапі веде до перерозподілу

функцій аналізаторів: підвищується роль рухового аналізатора

в контролі здійснення рухів, а зоровий аналізатор забезпечує конт�

роль умов довкілля та результативності діяльності.

Стійкість рухової навички висока, але потрібно відмітити не�

обхідність періодичного повторення виконання вправи, що запо�

бігає руйнуванню чи якісним змінам набутого вміння.

Етап навчання застосування навички в різних умовах — фор�

мування практичної цінності навички (володіння навичкою в по�

бутовій, трудовій і спортивній діяльності). Вміння вищого порядку

— найвищий ступінь володіння руховою дією.

Уміння вищого порядку є кількох видів (Б.А. Ашмарін, 1990):

— уміння ефективно використовувати сформовану навичку

у відповідності з вимогами довкілля (наприклад, хода обмеженою

площиною в 1�у класі);

— уміння застосовувати одночасно дві чи більше сформованих

навичок (наприклад, нахили тулуба з рухами руками в 2�у класі);

— уміння застосовувати послідовно дві чи кілька сформованих

навичок (наприклад, перекат уперед з упору присівши в 2�у класі).

При цьому потрібно вдосконалювати сформовану навичку та�

ким чином, щоб техніка виконання вправи була індивідуалізована,

були освоєні кілька варіантів основної навички, розвинута здат�

ність застосовувати дану навичку з іншими, сформованими раніше.

Особливого значення на IV етапі набуває використання методу

вправляння в цілому та ігрового методу.

У процесі формування рухової навички має значення їх порів�

няння та аналіз. Зважаючи на складності процесів співставлення,

порівняння та аналізу, характерних для дітей даної категорії

(В. Г. Петрова, 1968; М. С. Певзнер, Г. П. Бертинь, Н. Ю. Донська,

1979; С. Я. Рубінштейн, 1979; Н.О. Рубцова, 1995), при застосуванні

всіх методів навчання вчитель має не лише сам провести порівняння,

а й спонукати учнів порівнювати рухи з вже відомими їм, знаходити

в них подібність і відмінність. Таке порівняння можна проводити

тільки з вправами, що недавно виконувались і добре освоєні учнем.

Для сприяння розвитку рухової пам'яті доцільно після формування

рухової навички на наступних уроках виділяти час для повторення.

У формуванні рухових умінь приймають активну участь пізна�

вальні процеси та мовлення [3; 4]. Велике значення має доступність

пояснення навчального матеріалу, використання відповідних мето�

дів використання слова (жесту) — в залежності від можливостей
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дитини. Встановлено (М.О. Козленко, 1966), що методика, при

якій виконання вправи за показом поєднується з виконанням

вправи за інструкцією вчителя, стимулює пізнавальну активність,

мислення та мовлення під час навчання дітей фізичних вправ:

сприяє як ефективності формування рухових навичок, так і ство�

ренню елементарного поняття про рухову дію, її значення.

Аналіз наукової літератури (М. О. Козленко 1966, 1987; К. В. Су�

даков, 1978) та результати проведеного педагогічного спостереження

засвідчили, що ефективність формування рухових умінь залежить

і від наявності домінуючої мотивації. Слабкість мотивів діяльності

та їх нестійкість — типовий вияв незрілості мотиваційної сфери дітей

зі зниженим слухом з обмеженими розумовими можливостями [1; 5].

Інтереси молодших школярів відрізняються сильно вираженим

емоційним ставленням до найбільш яскравих ситуацій практичної

діяльності та моментів розкриття змісту вивчених ними знань

(Н. Ц. Бадмаєва, 2002; Г.І. Щукіна, 2007).

Одним з дієвих шляхів, що сприяють підвищенню мотивації діяль�

ності учнів може бути створення таких умов, які дозволять дітям от�

римувати задоволення від виконаної ними діяльності. Відтак, рухові

завдання повинні бути цікавими, поданими в конкретній формі, мати

наочний результат (наприклад, в 2�у класі: «Торкнись до кульки

(іграшки)» (стрибки в висоту з місця до визначеного орієнтира), «Ді�

стань ту іграшку (прапорець)» (лазіння). Для підвищення активності

дітей, формування цілеспрямованої уваги при формуванні рухового

уміння використовуються імітації (наприклад, в 1�у класі: «Йдемо

тихо, як мишки» (хода навшпиньки); «Стрибаємо, як зайці» (стрибки

на обох ногах з переміщенням вперед, назад, праворуч, ліворуч).

Диференційований добір завдань, що дає змогу учням успішно їх

виконувати, сприяє виникненню морального задоволення у учнів,

зростанню впевненості у власних силах, позитивному ставленню до

занять фізичними вправами [3; 5].

«Успіх діяльності є функцією якості навички й сили мотиву. Оці�

нюючи ефективність виконання діяльності, необхідно враховувати

не тільки силу мотиваційної тенденції, що детермінує цю діяль�

ність, а й ступінь співвіднесення окремих її елементів» .

Варто зазначити, що ефективність навчання руховим діям

визначається не лише ступенем сформованості рухових умінь, вона

повинна підвищувати рівень фізичного розвитку дитини.

Уроки фізичної культури, режимні фізкультурно�оздоровчі

заходи та позакласні форми занять фізичною культурою та спортом
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збагачують учнів руховими навичками та сприяють розвитку ру�

хового аналізатора. Їх вплив не обмежується корекцією окремих

функцій, а й забезпечує гармонізацію психофізичного розвитку ді�

тей та корекцію його порушень, сприяє соціальній адаптації молод�

ших школярів.

Структурно організована діяльність у процесі фізичного вихо�

вання дозволяє дитині під впливом навчання перейти на новий

рівень взаємодії з однолітками та дорослими, стати активним чле�

ном соціуму.
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