
 

 
ВІСНИК 

Донбаського державного  

педагогічного університету 

 

Збірник наукових праць 

 
СЕРІЯ: Корекційна педагогіка і психологія 

 
Випуск 1 

 
 
 

Слов’янськ – 2013



 

 

Видавець – Донбаський державний педагогічний університет 
Засновано – у березні 2013 р. 

 
УДК 376(05) 
ББК 74.3я54+88.4я54 
В 535 
 

Вісник Донбаського державного педагогічного університету. 
Серія: Корекційна педагогіка і психологія: збірник наукових праць  
/ [за заг. ред. І.В. Дмитрієвої]. – Вип. 1. – Слов’янськ: ДДПУ, 2013. – 
222 с. 

 
Редакційна рада вісника: 

 
Омельченко С. О. – ректор Донбаського державного педагогічного 

університету, доктор педагогічних наук, професор 
(головний редактор) 

Сипченко В. І. – кандидат педагогічних наук, професор (заступник 
головного редактора) (Донбаський державний педагогічний 
університет) 

Євтух М. Б.  – дійсний член НАПН України, академік-секретар 
відділення вищої освіти, доктор педагогічних наук, 
професор; почесний професор Донбаського державного 
педагогічного університету 

Яценко Т. С. – доктор психологічних наук, професор, академік НАПН 
України (РВНЗ «Кримський гуманітарний університет»); 
почесний професор Донбаського державного педагогічного 
університету 

Бадер В. І. – доктор педагогічних наук, професор (Донбаський 
державний педагогічний університет) 

Борисов В. В. – доктор педагогічних наук, професор (Донбаський 
державний педагогічний університет) 

Глущенко В. А. – доктор філологічних наук, професор (Донбаський 
державний педагогічний університет) 

Дмітрієва І. В. – доктор педагогічних наук, професор (Донбаський 
державний педагогічний університет) 

Коношенко С. В. – доктор педагогічних наук (Донбаський державний 
педагогічний університет) 

Мамічева О. В. – доктор психологічних наук, професор (Донбаський 
державний педагогічний університет) 

Солодухова О. Г. – доктор психологічних наук, професор (Донбаський 
державний педагогічний університет) 

Стешенко В. В. – доктор педагогічних наук, професор (Донбаський 
державний педагогічний університет) 

Федь В. А. – доктор філософських наук, професор (Донбаський 
державний педагогічний університет) 

 



 

 

Редакційна колегія серії  
«Корекційна педагогіка і психологія»: 

 
Дмитрієва І.В. – доктор педагогічних наук, профессор Донбаського 

державного педагогічного університету (відповідальний 
редактор) 

Мамічева О.В. – доктор психологічних наук, професор Донбаського 
державного педагогічного університету (заступник 
відповідального редактора) 

Григоренко В.Г. – доктор педагогічних наук, професор Донбаського 
державного педагогічного університету 

Синьов В.М. – доктор педагогічних наук, професор Інституту 
колекційної педагогіки і психологогії Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 
дійсний член НАПН України, почесний професор 
Донбаського державного педагогічного університету 

Шеремет М.К. – доктор педагогічних наук, професор Інституту 
колекційної педагогіки і психологогії Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Засенко В.В. – доктор педагогічних наук, професор Інституту 
спеціальної педагогіки НАПН України 

Колупаєва А.А. – доктор психологічних наук, професор Інституту 
спеціальної педагогіки НАПН України, член-
кореспондент  НАПН України 

Миронова С.П. – доктор педагогічних наук, професор Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка 

Шевцов А.Г. – доктор педагогічних наук, професор Інституту 
колекційної педагогіки і психологогії Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

Липа В.О. 
 

– кандидат педагогічних наук, доцент Донбаського 
державного педагогічного університету 

 
До збірника увійшли наукові праці провідних фахівців з корекційної 

педагогіки і психології різних регіонів України. У них представлені результати 
досліджень учених, вчителів, вихователів та практичних психологів спеціальних 
загальноосвітніх закладів.  

Видання призначано для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, 
студентів педагогічних навчальних закладів, практичних працівників системи 
корекційної освіти.  

The collection includes the works of leading scientific experts in Special 
Education and Psychology various regions of Ukraine. They presented the results of 
research scientists, educators, schools, workers experience many special schools. 

Publication pryznachano for researchers, teachers, students, graduate students, 
student teachers, practitioners of correctional education. 

 
Друкується за рішенням Вченої ради 

Донбаського державного педагогічного університету 
(протокол № 9 від 25.04.2013 р.)  

 
 

© ДДПУ 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 

СЕРІЯ: Корекційна педагогіка і психологія  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

4 

ЗМ І С Т 
БИСТРОВА Ю.О. ……………………………………………………………………… .. 6 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СО СЛАБОВИДЯЩИМИ УЧАЩИМИСЯ 

 
ВІСКОВАТОВА Т.П. ………………………………………………………………… …12 
ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
ГІРЕНКО Н.А. ……………………………………………………………………………18 
ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ СЕНСОРНОЇ СФЕРИ МОЛОДШИ 
ШКОЛЯРІВ З ВАДАМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ 

 
ГРИГОРЕНКО В.Г. ……………………………………………………………………. 27 
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ ДУХОВНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ЕМПАТІЇ 
ЯК ФАКТОР СТРУКТУРУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 
ДЕГТЯРЕНКО Т.М. ……………………………………………………………………. 47 
ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ 
КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ 

 
ДМИТРІЄВА І.В. ……………………………………………………………………….. 55 
РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ В УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ В 
ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМНИХ ЗНАНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 
ДУБОВСЬКИЙ С.О. ……………………………………………………………..……. 63 
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УСНОЇ ЛІЧБИ В СТАРШИХ КЛАСАХ ДОПОМІЖНОЇ 
ШКОЛИ 

 
ЗАСЕНКО В.В. …………………………………………………………………………. 73 
СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
КОНОПЛЯСТА С.Ю. ………………………………………………………………….. 78 
УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНОГО СКРІНІНГУ ПСИХОФІЗИЧНОГО 
РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ІЗ ВНГП 

 
КУЛЬБІДА С.В. ………………………………………………………………………… 92 
ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ЗМІСТІ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ НЕЧУЮЧИХ ОСІБ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ 

 
ЛЕНІВ З.П. ……………………………………………………………………………. 102 
НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ АРТ-
ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОРЕКЦІЙНІЙ ОСВІТІ ТА СОЦІАЛЬНІЙ 
СФЕРІ 

 
ЛИПА В.О. …………………………………………………………………………….. 112 
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ НАВИЧОК У РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ 
ДІТЕЙ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 

СЕРІЯ: Корекційна педагогіка і психологія  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

5 

МАЛІЙ Н.Ю. …………………………………………………………………………. 119 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ 
СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ 
КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ 

 
МАМІЧЕВА О.В. …………………………………………………………………….. 129 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ  ПРЕДМЕТНО-ПЕДАГОГІЧНИХ І ПРОФЕСІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВИКЛАДАЧІВ ДЕФЕКТОЛОГІЇ 

 
ОДИНЧЕНКО Л.К. …………………………………………………………………… 138 
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ  ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОНЯТЬ 
В УЧНІВ З ВАДАМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 

 
ПАХОМОВА Н.Г. …………………………………………………………………….. 145 
СИНЕРГЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ, ПСИХОЛОГІЧНИХ І 
МЕДИЧНИХ СКЛАДОВИХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
РОМАНЕНКО О.В. …………………………………………………………………… 151 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ АНТИЦИПАЦІЇ У ДІТЕЙ 
З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ 

 
СКРИПНИК Т.В., СКРИПНИК Д.В. ………………………………………………… 160 
CИСТЕМНЕ РАННЄ ВТРУЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ДІТЯМ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРА  

 
СПІВАК Л.А. …………………………………………………………………………… 168 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СЕЗОННИМИ ЗМІНАМИ У ПРИРОДІ ЯК ЗАСІБ 
КОРЕКЦІЇ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ВАДАМИ 

 
ТАТЬЯНЧИКОВА І.В. ………………………………………………………………… 177 
СТАН ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ З 
ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 
ФЕДОРЕНКО С.В. …………………………………………………………………… 187 
ПЕДАГОГІЧНА І НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ 
ТИФЛОПЕДАГОГІКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ М.П.ДРАГОМАНОВА (ДО 15-РІЧЧЯ ДІЯЛЬНОСТІ) 

 
ХОХЛІНА О.П. ………………………………………………………………………… 197 
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ 

 
ЦИКУРОВА-БЕСЕДІНА А.В. ……………………………………………………….. 208 
НАРОДНА ПЕДАГОГІКА ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ РОЗУМОВО 
ВІДСТАЛИХ УЧНІВ 

 
ШИШМЕНЦЕВ І.М. ……………………………………………………………………. 215 
СТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ЛЮДСЬКИХ 
ВЗАЄМИН В УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 

СЕРІЯ: Корекційна педагогіка і психологія  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

6 

Быстрова Ю. 
- кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

дефектологи и психологической коррекции Луганского 
Национального университета имени Т.Г.Шевченко 

УДК 159. 922. 76 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА СО СЛАБОВИДЯЩИМИ 

УЧАЩИМИСЯ 
Для людей с нарушениями зрения очень важно сделать правильный 

выбор профессии. Слабовидящим учащимся трудно адаптироваться к 
внешней среде, выходить на общение со здоровыми людьми, которые даже не 
могут себе представить их физическое состояние. Эти дети в силу своего 
недуга чувствуют себя неуверенно, хотя зачастую обладают 
замечательными личными качествами. Одна из главных целей работы 
психолога с детьми – помочь им раскрыться через активные методы 
обучения сначала в своем коллективе, почувствовать себя увереннее и затем 
дать им начальное профессиональное образование, чтобы социализация в 
обществе после школы проходила для них менее болезненно.  

Ключевые слова: слабовидящие учащиеся, профориентационная 
работа, работа психолога. 

Бистрова Ю. 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ЗІ СЛАБОЗОРИМИ УЧНЯМИ 

Для людей з порушеннями зору дуже важливо зробити правильний вибір 
професії. Слабозорим учням важко адаптуватися до зовнішнього середовища, 
виходити на спілкування зі здоровими людьми, які навіть не можуть собі 
уявити їх фізичний стан. Ці діти в силу своєї недуги почуваються невпевнено, 
хоча часто володіють чудовими особистими якостями. Одна з головних цілей 
роботи психолога з дітьми - допомогти їм розкритися через активні методи 
навчання спочатку в своєму колективі, відчути себе впевненіше і потім дати 
їм початкову професійну освіту, щоб соціалізація в суспільстві після школи 
проходила для них менш болісно. У статті автором охарактеризовано певні 
психолого-педагогічні умови організації освітнього процесу з метою успішної 
професійно-трудової соціалізації дітей з порушеннями зору. Також визначено 
структуру діяльності психолога з метою реалізації завдань психолого-
педагогічного забезпечення соціалізації. Експеримент здійснювався на базі 
Рубежанського навчально-реабілітаційного центру «Кришталик». 

Ключові слова: слабозорі учні, профорієнтаційна робота, робота 
психолога. 

Bystrova J. 
CAREER-ORIENTED WORK WITH VISUALLY IMPAIRED STUDENTS 

For people with visual impairments is very important to make the right career 
choice. Visually impaired students is difficult to adapt to the environment, go to 
communion with healthy people who can not even imagine their physical condition. 
These children, because of his illness feel insecure, but often have remarkable 
personal qualities. One of the main goals of a psychologist with children - to help them 
open through active learning techniques in their first team, to feel confident and then 
give them a basic vocational education to socialization in the community after school 
was held for them less painful. 
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Keywords: visually impaired students, career guidance work, psychologist. 
Постановка проблемы и анализ основных исследований, в 

которых освещается данная проблема. Правильно выбранная 
профессия повышает позитивное представление о себе (Dore R., 
Meachum M., Erickson E.H., Kalanidi M.S.), сокращает частоту 
физических и психических проблем, связанных со здоровьем (Portigal 
A.H., Гуревич К.М. и др.). Изменение социально-экономических 
условий жизни в обществе, нестабильность рынка труда указывают 
на необходимость изменения подхода к профессиональной 
ориентации школьников и превращения ученика из объекта 
педагогических воздействий в субъект собственной ориентации на 
профессию. На наш взгляд, это невозможно без познания человеком 
самого себя, осознания и оценки им своих индивидуальных 
возможностей требованиям профессии [1; 3].  

Различные аспекты психологической подготовки 
слабовидящих учащихся к выбору профессии исследовались 
многими специалистами. Содержание и формы 
профориентационной работы в специальных школах для 
слабовидящих детей рассматривались В.П.Ермаковым, 
JI.K.Ермиловой, И.Е.Кузнецовым, А.Я.Фесенко; психологические 
особенности профессионального самоопределения – Т.М.Гребенюк; 
психолого-педагогические основы профессионального образования 
инвалидов по зрению – В.З.Денискиной, И.Н.Зарубиной, 
Е.П.Синёвой и др. [1; 2; 4; 5]. 

Цель статьи – охарактеризовать определённые психолого-
педагогические условия организации образовательного процесса с 
целью успешной профессионально-трудовой социализации детей с 
нарушениями зрения. 

Освещение основного материала исследования. 
Основными психолого-педагогическими условиями организации 
образовательного процесса мы считаем следующие: 

- внедрить медико-психолого-педагогическую модель 
сопровождения с целью обеспечения последовательности и 
преемственности профессионально-трудовой социализации;  

 разработать коррекционную программу, включающую в 
свое содержание формирование у слабовидящих учащихся знаний 
о состоянии своего зрения, здоровья, недостатках 
психофизического развития и умений по их преодолению; знаний о 
мире труда для людей с нарушениями зрения и способах 
компенсации зрительной недостаточности; умений оценивать и 
развивать свои возможности в соответствии с требованиями 
профессии, которые и являются основой их социальной 
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компетентности, обеспечивающей способность к самостоятельному 
и осознанному выбору профессии в условиях рынка труда;  

 внедрить поэтапную систему профориентационной 
работы с 1 по 12 классы; 

 обогатить содержание образовательного процесса 
реализацией предпрофильной подготовки в 9-10 классах и 
профильного и довузовского обучения в 11-12 классах. 

Эксперимент проводился на базе Рубежанского учебно-
реабилитационного центра «Хрусталик» с 2007 по 2013 год под 
руководством кафедры дефектологии и психологической коррекции 
Луганского национального университета имени Тараса Шевченко 
(научный руководитель – к.психол.н. Быстрова Ю.А.). 

Педагогический коллектив УРЦ «Хрусталик» (директор 
Колодная Н.А.) поставил перед собой цель психолого-
педагогического обеспечения профессионально-трудовой 
социализации учащихся, оказание помощи в их профессиональном 
самоопределении. В ходе реализации проекта решались 
следующие задачи: 

 оказание психологической помощи учащимся и их 
родителям в построении индивидуальной образовательной 
траектории ребенка;  

 формирование у учащихся навыков самопознания, 
социального и профессионального опыта [4].  

Созданная в школе система работы с учащимися и 
родителями предусматривает начало профессионального 
самоопределения уже в 1 классе, что позволяет осуществлять 
комплексный подход к созданию развивающей среды для учащихся. 
Профориентационная работа основана на постоянном 
взаимодействии психолога, классного руководителя, социального 
педагога с учащимися и их родителями. 

В УРЦ «Хрусталик» ведётся целенаправленная работа по 
конструированию целостной системы профориентации с учетом 
возрастных и индивидуально-типологических особенностей 
школьников, уровня готовности мотивации к совершению 
сознательного профессионального выбора. Ставятся 
профориентационные задачи с учетом их условного деления на три 
критерия: когнитивный (информирование о мире профессий, 
состоянии рынка труда, содержании той или иной трудовой 
деятельности, о профессиональных образовательных программах и 
учреждениях); мотивационно-ценностный (формирование у 
учащихся всей гаммы смыслообразующих и профессиональных 
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ценностей); деятельностно-практический (составление, уточнение, 
коррекция и реализация профессиональных планов). 

Профориентационная работа в школе включает четыре этапа: 
1 этап – начальная школа. На данном этапе учащиеся знакомятся с 
миром профессий через такие формы работы, как экскурсии, 
беседы, утренники, устные журналы, встречи с интересными 
людьми, участие в проектах «Календарь профессий» и «Подарок 
профессии». Каждая ступень начальной школы работает в 
определенном направлении:  

1 классы – знакомятся с сельскохозяйственными 
профессиями; 

2 классы – отдают предпочтение профессиям в сфере 
транспорта; 

3 классы – знакомятся с профессиями в области почтовой 
связи; 

4 классы – изучают особенности профессии в сфере 
обслуживания. 

Формы работы с учащимися начальных классов используются 
самые разные: утренники, экскурсии, оформление альбомов «Люди 
разных профессий», конкурсы рисунков, игры. С учащимися 3-4 
классов проводятся первые психологические игры. 

Уже в начальной школе ребятам предоставлена возможность 
выбора собственной образовательной траектории. Учащиеся 
выбирают, занятия по интересам, кружковые занятия, могут 
развивать свои творческие способности через обучение в классах 
эстетико-гуманитарной направленности. 

На 2 этапе – 5-8 классы – классы интенсивной подготовки и 
ранней специализации – профориентационная работа находит свое 
продолжение через деловые игры, профориентационные игры, 
игры-погружения, игры-путешествия. Данные формы работы 
позволяют учащимся более подробно изучить мир профессий, 
представить себя в этом мире. Учащиеся 5-8 классов изучают 
многообразие рабочих профессий, делают первые шаги в проектной 
деятельности. В ходе данной работы собран материал о 
профессиях родителей учащихся. 

На 3 этапе – 9-10 классы – классы допрофильного обучения –  
работа предусматривает целенаправленную профориентационную 
работу среди учащихся, направленную на содействие осознанному 
выбору профиля обучения, а в дальнейшем – и профессии. 
Учащиеся изучают профессии, которые наиболее востребованы на 
рынке труда, знакомятся с профессиями, требующими повышенной 
моральной ответственности: сотрудник внутренних дел, 
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здравоохранения, образования, экономист, юрист. На данном этапе 
активизируется диагностическая работа, проводимая психологом, 
проводятся уроки выбора профессии. В этот период учащиеся 
начинают заниматься исследовательской деятельностью, делают 
первые шаги в составлении профессиограмм, участвуют в создании 
банка данных «Азбука профессий» в школьном информационном 
центре. 

4 этап – 11-12 классы – классы профильного обучения – в 
системе профориентационной работы является самым 
ответственным и направлен на содействие старшеклассникам в их 
профессиональном самоопределении. В этот период более 
масштабно разворачивается консультационная деятельность среди 
учащихся и их родителей. 

Структура деятельности психолога по реализации задач 
психолого-педагогического обеспечения профессионально-трудовой 
социализации:  

 изучает профессиональный интерес и склонностей учащихся; 
 готовит адаптированный для слабовидящих школьников 

диагностический материал;  
 осуществляет мониторинг готовности учащегося к 

профильному и профессиональному самоопределению через 
анкетирование учащихся и их родителей;  

 готовит комплексную программу психологического 
сопровождения выбора профиля обучения учащимися средних 
классов. 

 проведение тренинговых занятий по профориентации 
учащихся;  

 проводит беседы, психологическое просвещение для 
родителей и педагогов на тему выбора;  

 осуществляет психологические консультации с учётом 
возрастных особенностей учащихся; 

 способствует формированию у школьников адекватной 
самооценки;  

 приглашает родителей учащихся для выступлений перед 
учениками о своей профессии, привлекает их для работы 
руководителями кружков;  

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и 
оценке интересов и склонностей учащихся.  

  К основным результативным критериям и показателям 
эффективности профориентационной работы, прежде всего, 
относятся: 
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1. Достаточная информация о профессии и путях ее 
получения. Показателем достаточности информации является 
ясное представление учащимся требований профессии к человеку, 
конкретного места ее получения, потребностей общества в данных 
специалистах. 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии. 
Показатели сформированности потребности в обоснованном 
профессиональном выборе профессии – это самостоятельно 
проявляемая школьником активность по получению необходимой 
информации о той или иной профессии, желание (не обязательно 
реализуемое, но проявляемое) пробы своих сил в конкретных 
областях деятельности. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е. 
сформированное отношение к нему как к жизненной ценности.  

4. Степень самопознания школьника. От того, насколько 
глубоко он сможет изучить свои профессионально важные качества, 
во многом будет зависеть обоснованность его выбора. При этом 
следует учитывать, что только квалифицированный специалист 
может дать школьнику достаточно полную и адекватную 
информацию о его профессионально важных качествах. 

5. Наличие у учащегося обоснованного профессионального 
плана. Обоснованность профессионального выбора справедливо 
считается одним из основных критериев эффективности 
профориентационной работы. Показателем обоснованности 
является умение соотносить требования профессии к человеку со 
знаниями своих индивидуальных особенностей, те из них, которые 
непосредственно влияют на успех в профессиональной 
деятельности, т. е. профессионально важные качества.  

В качестве процессуальных критериев эффективности 
профориентационной работы выделяются следующие: 

 индивидуальный характер любого профориентационного 
воздействия (учет индивидуальных особенностей школьника,  

 характера семейных взаимоотношений, опыта трудовых 
действий, развития профессионально важных качеств);  

 направленность профориентационных воздействий, прежде 
всего на разностороннее развитие личности (предоставление 
свободы в выборе профессии, создание возможности для пробы сил 
в различных областях профессиональной деятельности, 
пробуждение активности в самостоятельном выборе сферы 
профессиональной деятельности и определении 
профессионального плана). 
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Выводы по данному исследованию и перспективы 
дальнейших исследований в данном направлении. Работа над 
экспериментом продолжается. В дальнейшем планируется работа 
над комплексным (медико-психологическим) сопровождением 
профессиональной социализации слабовидящих учащихся в 
условиях учебно-реабилитационного центра. 
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ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З 

ПОРУШЕННЯМ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 
У статті розглядаються підходи до організації навчально-ігрової 

діяльності дітей молодшого шкільного віку з порушенням психічного розвитку 
за допомогою дидактичних ігор як засобу стимулювання пізнавальної 
активності учнів. Розглядаються причини індивідуальних розбіжностей 
фізіологічних можливостей молодших школярів. Розкрито диференціацію 
навчально-ігрової діяльності учнів з різним рівнем навчальних можливостей і 
розвитку. Визначено основні методичні принципи, методи та засоби, які 
використовувалися в ході експериментальної роботи. Доведено, що 
ефективність організації навчально-ігрової діяльності молодших школярів з 
порушенням психічного розвитку залежить від її диференціації, що є 
необхідною умовою стимулювання пізнавальної активності дітей. Автор 
вбачає перспективи подальшого розвитку даного дослідження в розробці 
педагогічних технологій диференційованого підходу в процесі навчання даної 
категорії дітей.  

Ключові слова: молодші школяри, порушення психічного розвитку, 
навчально-ігрова діяльність, дидактична гра. 
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Висковатова Т. 
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 
НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В статье рассматриваются подходы к организации учебно-игровой 
деятельности детей младшего школьного возраста с нарушением 
психического развития посредством дидактических игр как средства 
стимулирования познавательной активности учащихся. Автор видит 
перспективы дальнейшего развития в данном направлении в разработке 
педагогических технологий дифференцированного подхода в процессе 
обучения младших школьников с нарушением психического развития. 

Ключевые слова: младшие школьники, нарушения психического 
развития, учебно-игровая деятельность, дидактическая игра. 

Viskovatova T. 
ON EFFECTIVENESS OF TRAINING ACTIVITIES GAME OF 

ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN WITH MENTAL DEVELOPMENT 
The article discusses approaches to teaching the game of school-age children 

with mental development through educational games as a means of stimulating 
cognitive activity of students. The author sees the prospects for further development 
in this direction in the development of educational technology differentiated approach 
in teaching younger students with mental development. 

Keywords: younger pupils, impaired mental development, teaching and 
playing activity, didactic game. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 
науковими та практичними завданнями. Актуальність питань, що 
висвітлюються в статті, пов'язана з необхідністю здійснення 
організації навчально-ігрової діяльності школярів, яка зумовлена 
істотною розбіжністю розумового розвитку дітей молодшого 
шкільного віку з порушенням психічного розвитку та їхньої 
навчальної підготовки до школи. Так, за даними досліджень, 
більшість дітей (65% ) йдуть до школи приблизно з однаковим 
рівнем розумового розвитку; 15% дітей перевершують цей показник; 
решта його не досягає. Недиференційований підхід до організації 
навчально-ігрової діяльності школярів за таких розбіжностей 
призводить до негативних наслідків. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій присвячених 
проблемі організації та диференціації навчально-ігрової діяльності 
дітей молодшого шкільного віку з порушенням психічного розвитку за 
допомогою дидактичних ігор (М. Гончаров. M. Лісіyа, О. Савченко, Т. 
Шамова та ін.) свідчить, що дидактична гра на сьогодні повинна 
стати реалією сучасної спеціальної школи, із реалізацією 
закладених в неї дидактичних можливостей. 

Мета статті полягає у спрямуванні дидактичних ігор на 
вирівнювання індивідуально-пізнавальних розбіжностей дітей 
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молодшого шкільного віку, на здійснення диференційованого підходу 
в процесі навчання. 

Виклад основного матеріалу почнемо з того, що причини 
індивідуальних розбіжностей фізіологічних можливостей молодших 
школярів з порушенням психічного розвитку різноманітні. 

По-перше, це може бути діапазон вікових розходжень дітей з 
порушенням психічного розвитку, що йдуть до школи. Про цю 
причину чомусь згадують досить не часто. В одному й тому ж класі 
навчаються діти, яким до початку навчання в школі виповнилося сім 
(а то й шість) років і діти, яким лише декілька днів не вистачає до 
восьми років. 

По-друге, залишаються інші розбіжності біологічного характеру 
(генетична спадкоємність, умови протікання вагітності та 
народження дитини тощо). 

По-третє, існує ще й так звана культурно-педагогічна 
«спадкоємність» (тобто розходження у виховному рівні сім'ї, за 
умовами виховання дитини в дошкільному та шкільному віці ) [2]. 

У ході дослідження було виявлено наслідки цих розбіжностей. 
З першого погляду здається, що єдиною потерпілою стороною в 
умовах звичайного, змішаного класу є погано підготовлені діти. 
Проте, в не меншому ступені страждають й інші діти. Особливо 
страждають діти від не диференційованого навчання. Вони 
одержують від педагога податкові завдання, по-перше, лише 
епізодично, а по-друге, завдання ці здебільшого не виходять за межі 
вже засвоєних прийомів. Іншими словами, активізуються лише вже 
засвоєні знання й вміння дітей, але не їхні розумові здібності. Для 
активізації цих можливостей дитині необхідно спиратися на процес 
руху вперед, шляхом засвоєння все нових і нових знань. Під час 
дослідження було виявлено, що педагогу-вихователю важко 
забезпечити більш розвиненим дітям таку діяльність в умовах не 
диференційованого комплектування класу. 

Диференціація навчально-ігрової діяльності молодших 
школярів передбачала одночасну роботу на уроках різних груп учнів 
з різним рівнем навчальних можливостей і розвитку. Це вимагало 
розробки завдань різного ступеня складності. Діяльність дітей 
оцінювалась на кожному етапі уроку. 

Для учнів були розроблені диференційовані консультаційні 
картки, в яких було деталізовано й сконцентровано окремі поняття, 
зв'язки, співвідношення в доступній формі для кожної групи 
школярів. Так, імпульсом для стимулювання пізнавальної діяльності 
учнів з середнім рівнем навчальних можливостей і розвитку було 
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застосування допоміжних дидактичних посібників, які необхідно 
використовувати, організовуючи самостійну роботу. 

Для слабких у навчанні учнів перехід від перцептивних дій до 
розумових процесів забезпечується єдністю слова, наочності та 
вправ. Аби посилити сприймання змісту навчального матеріалу, 
учням надавались опірні слова і речення, консультаційні картки, 
запитання й інші допоміжні засоби, які забезпечували успішність 
учнів у навчанні. Тільки за системи дидактичних прийомів учні цієї 
групи можуть використати свої знання в нестандартних ситуаціях. 

Організація диференційованого підходу до навчально-ігрової 
діяльності передбачала досягнення дітьми однакової мети, проте 
різними шляхами (враховуючи їхні неоднакові навчально-пізнавальні 
можливості). 

Щоб допомогти кожному школяреві, організовували навчально-
ігрову діяльність так, аби в ході її орієнтуватися не на середнього 
учня, а на наявність різних за успішністю груп дітей і планувати для 
них різні за складністю завдання, застосовуючи різноманітні методи, 
форми, засоби, прийоми засвоєння нового матеріалу, його 
закріплення і перевірку знань. 

У процесі виконання завдань діти мали змогу самостійно 
працювати, встановлюючи зв'язки в будь-яких нових навчальних 
ситуаціях. Середні учні, робота яких була спрямована на 
використання зразків та інших допоміжних матеріалів, підвищували 
рівень знань і досягали високих результатів. Слабкі діти виконували 
ті ж завдання, але використовуючи спеціально виготовлений для них 
дидактичний матеріал, щоб у їхній свідомості виникали яскраві 
уявлення і вони змогли б пройти шлях від чуттєвого пізнання до 
абстрактного мислення значно динамічніше. 

Виконання посильної розумової праці дало змогу слабким 
учням працювати з повним навантаженням, успішно оволодівати 
прийомами пізнавальної діяльності. Для дітей з відповідними 
рівнями пізнавальної активності створювали певні умови. Так, діти з 
достатнім рівнем пізнавальної активності та дисциплінованості 
повинні були працювати долаючи більше труднощів ніж інші, бо їхні 
можливості вищі, вони мали більший обсяг знань і вмінь. Це 
вимагало створення в дитячому колективі атмосфери постійного 
прагнення до пізнання довкілля, постійного використання таких 
прийомів: схвалення дитячих відповідей, прагнення докласти 
додаткові вольові зусилля, позитивна оцінка за допомогу, порада 
іншим. Для дітей з середнім рівнем пізнавальної активності 
використовували такі прийоми: заохочувальна (попереджувальна) 
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позитивна оцінка, звертання уваги на стан інших дітей, позитивна 
оцінка відповідей. 

Для цих дітей дуже важлива була емоційна підтримка. До 
прийомів емоційної активації, зокрема, можна віднести: незвичайний 
початок занять (наприклад, прихід у гості до дітей казкового 
персонажа), музичний або віршований уривок як привітання. 

Доречними були також повідомлення цікавої інформації у 
процесі діяльності, «розвантажувальні» завдання, якщо діти 
втомились і засвоєння знань йшло повільно. Матеріалом слугували 
приказки, прислів'я, фразеологічні звороти. 

Для дітей з низьким рівнем пізнавальної активності ми 
використовували такі прийоми: індивідуальні заняття і заняття з 
малими групами, запевнення дітей у їх спроможності, використання 
посильних для них завдань, щоб діти мали змогу пережити ситуацію 
успіху. Це викликало інтерес, бажання продовжувати навчання. 

Організація у такий спосіб пізнавальної діяльності школярів 
давала змогу кожній дитині відчути свою причетність до розв'язання 
пізнавальних задач, створити ситуацію успіху для кожного учня. Для 
активних дітей виявилась ще одна можливість удосконалювати свої 
розумові дії, для пасивних - сильний поштовх до активізації 
розумової діяльності. 

В ході експерименту дотримувались таких принципів і правил: 
1. Широко використовували друкований дидактичний матеріал. 
2. Завдання пропонували кількома варіантами, що 

полегшувало підготовку до занять, перевірку завдань після кожного 
етапу уроку. 

3. Вправи добирались так, щоб учні змогли водночас їх 
закінчити. 

4. На уроці створювалися умови, за яких учень мав можливість 
сам дібрати посильне завдання. Таким чином, забезпечувалось 
гуманне ставлення до кожного вихованця. 

5. Оцінювалось здебільшого спільне завдання. Це давало 
можливість не поспішати з підбором вправ, оскільки учні знали, що 
різні види робіт пропонувалися для того, щоб усі змогли успішно 
виконати спільне завдання. 

6. Діти кольоровими картками сигналізували про обраний 
варіант, що дало можливість контролювати кожного учня та 
визначати рівень допомоги. 

7. Для дітей достатнього рівня розумового розвитку 
використовувались резервні завдання, що вимагали швидкості 
мислення, для слабких учнів завчасно продумувались ситуації 
програмного успіху [3]. 
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У ході експерименту використовували такий методичний 
прийом як багаторазове пояснення, яке пропонувалося у різних 
варіантах, що дозволяло різною мірою допомогти слабким 
школярам, а також поступово ускладнювати завдання для 
встигаючих учнів. 

Засобами допомоги, які використовували у ході 
експериментальної роботи були такі: 

- доповнення до завдання у вигляді малюнка, схеми ; 
- розв'язання аналогічного завдання, виконаного раніше; 
- посилання на правило, на якому базувалась дана вправа; 
- використання умовних записів, зразків, опорних схем; 
- попередження учнів про типові помилки. 
Слід відмітити, що ігрові навчальні завдання ставились до 

учнів всього класу однакові, але засоби та прийоми розв'язання їх 
були індивідуальні, залежно від рівня знань, вмінь і навичок дітей. 

Зацікавити учнів у подальшій роботі допомогли такі прийоми: 
 відсрочена відповідь (на початку уроку вчитель ставив 

проблемне запитання, правильну відповідь на яке учень зможе 
сформулювати, отримуючи необхідну інформацію під час уроку - 
дидактична гра «Відгадай назву підводного човника» на уроці 
читання); 

 помилка в поясненні (пояснюючи матеріал, вчитель 
навмисно припускався помилки. При цьому доводив до відома учнів 
свій намір. дидактична гра «Знайди котика» на уроці математики); 

 прес-конференція (вчитель навмисно не повністю 
розкривав тему, а пропонував школярам самостійно розкрити її до 
кінця шляхом використання суб'єктивного життєвого досвіду, 
підручників, спеціального обладнання та інших допоміжних засобів, 
доступних учням — дидактична гра «Чиє насіння?» на уроці 
ознайомлення з довкіллям); 

 запитання до тексту (перед вивченням навчального 
тексту учням ставилось завдання скласти до нього список запитань, 
відповіді на які цілком і суттєво розкривали б даний матеріал - 
дидактична гра «Барви пори року» на уроці ознайомлення з 
навколишнім світом) [1]. 

Для того, щоб дитина могла краще розкрити свої здібності, свій 
навчальний потенціал і водночас почувалася комфортно на уроці, 
використовували різнорівневі ігрові завдання. Готуючись до уроку, 
вчитель добирав індивідуальні завдання для кожної дитини 
(завдання підвищеної складності, творчі випереджувальні вправи, 
вправи на кмітливість, уважність тощо), планував роботу в парах, у 
групах. 
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Диференціація навчально-ігрової діяльності на стані засвоєння 
нових знань здійснювалось шляхом самовиділення групи учнів, які 
швидше усвідомили новий матеріал і могли самостійно 
вдосконалюватись. Тому ця частина дітей працювала самотужки, 
але із записом на дошці, щоб вчителю швидко можна було 
коригувати неправильні дії школярів. Тим часом, інші діти 
виконували операції колективно. 

Висновки з даного дослідження та перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким чином, 
ефективність організації навчально-ігрової діяльності молодших 
школярів з порушенням психічного розвитку залежить від її 
диференціації, що є необхідною умовою стимулювання пізнавальної 
активності дітей. Перспективи подальшого розвитку в даному 
напрямку ми вбачаємо в розробці педагогічних технологій 
диференційованого підходу в процесі навчання дітей молодшого 
шкільного віку з порушенням психічного розвитку. 
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ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ СЕНСОРНОЇ 
СФЕРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ВАДАМИ РОЗУМОВО 

РОЗВИТКУ 
У теорії та практиці фахової освіти найбільш значущою виступає 

проблема соціальної адаптації та інтеграції дітей з вадами розвитку та їх 
підготовка до самостійної трудової діяльності.На дидактичну та виховну 
цінність сенсорного виховання вказували Ж.Ітар, Е.Сеген, Б.Менель, 
Ж.Демор, М.Монтесорі, Л.Венгер, Т.Головіна, Л.Занков, О.Запорожець, 
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А.Усова та ін. Вони відзначали, що рівень розвитку відчуттів свідчить про 
реабілітаційні можливості дитини, готує організм до трудової діяльності. В 
процесі праці беруть участь такі аналізатори, як кінестетичний, слуховий, 
зоровий, шкірний, тактильно-руховий аналізатори,. У зв’язку з цим праця 
виступає як корекційний засіб. У статті розглядаються особливості 
формування сенсорної сфери учнів 1 – 2-х класів спеціальної школи на уроках 
труда та умови, що забезпечують ефективність даного процесу. Автором 
визначено три етапи процесу формування сенсорної сфери в учнів. З’ясовано 
вимоги до оволодіння сенсорними операціями і руховими прийомами, що 
забезпечують виконання практичних трудових завдань. Виділено методи та 
прийоми навчання труду в спеціальній школі, що дозволило розширити у 
дітей з вадами розвитку діапазон знань різноманітних категорій сенсорних 
еталонів, вплинуло на рівень диференціації функції аналізаторів у дітей. 

Ключові слова: школярі, порушення розумового розвитку, сенсорні 
еталони, сенсорна сфера, чуттєвий досвід, корекційні прийоми, трудове 
навчання. 

Гиренко Н. 
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ СЕНСОРНОЙ 

СФЕРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

В теории и практике профессионального образования наиболее 
значимой выступает проблема социальной адаптации и интеграции детей с 
нарушениями развития и их подготовка к самостоятельной трудовой 
дияльности. На дидактическую и воспитательную ценность сенсорного 
воспитания указывали Ж.Итар, Е.Сеген, Б.Менель, Ж.Демор, М. Монтессори, 
Л.А.Венгер, Т.М.Головина, Л.В.Занков, О.В.Запорожець, А.П.Усова и др.. Они 
отмечали, что уровень развития ощущений свидетельствует о 
реабилитационных возможностях ребенка, готовит организм к трудовой 
деятельности. В процессе труда участвуют такие анализаторы, как: 
кинестетический, слуховой, зрительный, кожный, тактильно-двигательный 
анализаторы. В связи с этим труд выступает, как коррекционный средство. 
В статье рассматриваются особенности формирования сенсорной сферы 
учащихся 1-2 классов специальной школы на уроках труда и условия, 
обеспечивающие эффективность данного процесса. 

Ключевые слова: школьники, нарушения умственного развития, 
сенсорные эталоны, сенсорная сфера, чувственный опыт, коррекционные 
приёмы, трудовое обучение. 

Girenko N. 
A STUDY OF FEATURES OF TOUCH FIELD YOUNGER 
STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES 

In theory and practice of special education is the most significant problem of 
social adaptation and integration of children with disabilities and their preparation for 
self-employment diyalnosti.Na didactic and educational value of sensory education 
pointed Zh.Itar, E.Sehen, B.Menel, Zh.Demor, M.Montesori, L.A.Venher, 
T.M.Holovina, L.V.Zankov, O.V.Zaporozhets, A.P.Usova et al. They noted that the 
level of sensation indicates possible rehabilitation of the child, preparing the body to 
work. During labor involved analyzers such as: kinesthetic, auditory, visual, 
cutaneous, tactile-motor analyzers. In this regard, the work stands as a correctional 
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tool. He dynamics of forming of sensory sphere of students of 1-2 classes of the 
special school on the lessons of labour and terms which provide efficiency of this 
process is examined in the article. 

Keywords: pupils, impaired cognitive development, sensory standards, 
sensory sphere, perceptible experience, cjrecshion receptions, labour studies. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливим науковими чи практичними завданнями. Навчання 
дітей з особливими освітніми проблемами є актуальним питанням 
сьогодення. Перш за все це пов’язано з новими вимогами щодо 
рівня підготовки випускників  допоміжної школи. Тому важливе місце 
у вирішенні даного питання займає ефективне використання 
збережених систем та функцій організму аномальної дитини, що 
забезпечують компенсаторно-корекційне навантаження, успішне 
засвоєння освітніх знань, практичних вмінь та навичок. Саме в 
процесі трудового навчання створюються відповідні умови для 
вирішення поставлених проблем та подолання вад розумового, 
фізичного та сенсорного розвитку учнів. 

Удосконалюється зоровий аналізатор (окомір), зорова пам’ять, 
кінестетичні відчуття, елементарні просторові уявлення.  Узгоджена 
діяльність аналізаторів у процесі праці допомагає дітям установити 
контакт із навколишнім світо, і перш за все, зі світом речей.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. Дані 
спеціальної психолого-педагогічної літератури переконливо 
доводять важливе для теорії олігофренопедагогіки і практики 
допоміжної школи положення про те, що темп розвитку дітей з 
психофізичними вадами може бути значно прискорений, якщо 
сенсорне виховання буде здійснюватися у тісному взаємозв’язку з їх 
практичною діяльністю. 

Тому особливого практичного значення набуває удосконалення 
змісті та методів трудового навчання і, перш за все, уроків праці в 
початкових класах, як початкового його етапу. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета 
нашого дослідження полягала в тому, щоб проаналізувати та 
визначити динаміку розвитку сенсорної сфери учнів 1-2 класів 
спеціальної школи в процесі навчання  труду.  

Предметом нашого дослідження стали зміст та особливості 
використання системи педагогічних прийомів, що спрямовані на 
удосконалення розвитку сенсорної сфери молодших школярів. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Процес 
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формування сенсорної сфери у учнів 1-2 класів здійснювався 
послідовно у 3 етапи. Дана етапність обумовлена змістом 
навчального матеріалу і структурою програми з трудового навчання: 
рік навчання (клас), розділ програми (пластилін, текстиль, 
природний  матеріал та т.і.), вимоги до оволодіння сенсорними 
операціями і руховими прийомами, що забезпечують виконання 
практичних трудових завдань. 

Сутність першого етапу полягала у знайомстві учнів з 
елементарними ознаками предметів, їх розміром, формою, 
кольором, визначенням якісних характеристики (твердий, м’який, 
шорсткуватий, теплий тощо), просторового розташування частин і 
деталей об’єкту. 

Задачами даного етапу були: 
- формування у дітей з вадами психофізичного розвитку 

уявлень у сфері чуттєвого досвіду, тобто засвоєнні ними знань та 
вмінь у розрізненні якостей предметів, оволодінні сенсорними 
еталонами форми, величини, кольору, просторових відносин; 

- підвищенні рівня активності сприймання дітей; 
- розвиток сенсорної сфери учнів шляхом активізації 

функцій окремих аналізаторі (зорового, тактильного). 
Вирішення завдань даного етапу  навчання сприяє виявленню 

у дітей молодшого шкільного віку з психофізичними вадами таких 
сенсорних здібностей, які відіграють значну роль у загальній системі 
сенсорного виховання. До їх числа відносяться: здібності до 
цілісного сприйняття властивостей предмету й розчленування його 
на різні якості (форми, величини, просторового розташування 
предметів та їх частин). 

Завданнями другого етапу були формування сенсорної сфери 
у молодших школярів у процесі виконання практичного завдання. На 
цьому етапі педагог проводив закріплення сенсорних уявлень та 
включення їх в практичну діяльність учнів. В ході засвоєння 
сенсорних ознак об’єкту застосовувалися спеціальні корекційні 
прийоми, спрямовані на виховання усвідомлених, емоційно 
забарвлених відчуттів, які сприяють засвоєнню сенсорних еталонів і 
включенню їх в сенсомоторну навичку і, нарешті продуктивну 
діяльність. 

На третьому етапі активність вчителя зводилася до 
мінімуму, а частка самостійності учнів зростала. Сутність 
диференційованого підходу полягала в тому, що педагог, з 
урахуванням стану аналізаторів, підбирав завдання, які були 
спрямовані на розвиток тих з них, функція яких на даному етапі 
навчання  була знижена. 
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Заходи, що проводилися на даному етапі повинні були 
стимулювати самостійність учнів до виконання ними трудових 
завдань, готувати їх до наступної  праці, що відбувається на базі 
шкільних майстерень. 

 В ході експерименту досліджувані, відповідно програми  з 
трудового навчання початкових класів, виконували програмні 
завдання з розділу «Глина та пластилін». Особливостями 
формування сенсорної сфери в процесі ліплення є те, що ліплення 
не тільки потребує різноманітних видів сенсорної діяльності, але є 
саме сприяє її формуванню. 

Рівень сформованості сенсорної сфери у учнів 1 класу 
вивчався в процесі виготовлення ними з пластиліну персонажів до 
казки «Ріпка». 

Досліджувані повинні були: 
- якісно виконати персонажів казки за зразком  в основі 

яких лежать геометричні фігури; 
- розмістити на площині деталі макету, дотримуючись 

пропорцій; 
- точно використовувати кольори пластиліну (жовтий, 

зелений, блакитний, червоний). 
Для оцінки показників сформованості сенсорної сфери 

першокласників, їм пропонувалося виконати однакові завдання, 
результати яких оцінювалися шляхом порівняння аналізу даних, 
одержаних при виконанні першого, другого (через 15 хвилин) та 
третього завдання – через 72 години (серії спроб). 

З тим, щоб підтвердити об’єктивність показників розвитку 
сенсорної сфери учнів 1 класу та прослідити її динаміку, ми провели 
аналогічне дослідження з учнями 2 класу. 

Результати виконання контрольного завдання учнями 2 класу 
оцінювалися в процесі виготовлення ними з пластиліну композиції 
«Колобок». Учні повинні були: 

- відтворити за уявою деталі макету /лису, пеньок, 
колобка; 

- за допомогою вчителя правильно передати позу, 
виразність фігури тварини. 

Виконання перелічених вимог зумовлені тим, що оволодіння 
даними прийомами має важливе значення для практики трудового 
навчання учнів спеціальної школи. Саме на заняттях з трудового 
навчання діти виконують ті чи інші дії та операції не тільки 
обробляючи пластилін, але й працюючи з іншими матеріалами. Тому 
дослідження особливостей формування сенсорної сфери в процесі 
роботи з пластиліном може бути корисним при виготовленні 
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програмних завдань з паперу, картону, природного матеріалу, 
текстилю та ін. Таким чином дослідження даного виду діяльності та 
процесу формування сенсорної сфери учнів молодших класів, що 
мають вади розумового розвитку являють, безумовно мають 
значення для шкільної практики. 

Результати проведеного дослідження підтвердили доцільність 
використання корекційних прийомів, спрямованих на удосконалення 
сенсорної сфери учнів з вадам психофізичного розвитку. У 
досліджуваних другого класу суттєво покращилися показники 
сформованості сенсорних операцій у порівнянні з першокласниками. 
Разом з тим ми спостерігали  підвищення рівня диференціювання 
функції аналізаторів, які приймають участь у механізмі сенсорної та 
сенсомоторної навички (зоровий, тактильній). 

Динаміка зростання показників розвитку сенсорної сфери у 
учнів початкових класів спеціальної школи відображена у наступній 
таблиці. 

Як видно з наведених в таблиці №1 даних учні 2 класу, що 
були нами віднесені до більш сильної групи І рівня, під час 
виконання першої спроби правильно виконували сенсорні еталони у 
66,6% випадках, а другої – більше половини (58,9%).  У ході третьої 
серії дослідження кількість дітей, що правильно виконали завдання 
підвищилася до 77,8%. Якість виготовлення композиції поступово 
покращувалася за рахунок більш точного відтворення основних 
деталей фігури лисиці, збереження її пропорцій, правильного 
розташування частин тулубу тварини. Це зумовило ті обставини, що 
діти змогли більш вдало передати позу, динаміку рухів, виразність 
фігури, що допомогло їм краще передати зміст композиції. 

 Таблиця 1 
Показники сенсорного розвитку учнів 1-2 класів  

спеціальної школи 
Розподіл учнів за класами та серіями спроб 
1 спроба 2 спроба 3 спроба 

 
Рівні  

Кіль- 
кість 

помилок 1 клас 2 клас 1 клас 2 клас 1клас 2 клас 
0 43,3 66,6 36,7 58,9 53,3 77,8 

1-2 53,3 27,8 56,7 30 46,7 22,2 
 
І  

3 і біл. 3,4 5,6 6,6 11,1 - - 
0 33,3 55,6 33,4 50 45,8 72,2 

1-2 62,5 38,2 45,8 38,9 54,2 27,8 
 
ІІ 

3 і біл. 4,2 5,5 20,8 11.1 - - 
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Позитивна динаміка сенсорного розвитку відзначалася і у учнів 
2 класу другого рівня (відповідно 55,6% у першій спробі, 50% - у 
другій і 72,2% - у третій). 

Звертають на себе увагу й ті обставини, що досліджувані І 
рівня, які припустили 3 та більше помилок складали незначну 
кількість учнів – 5,6% (у першому досліді), 11,1% - у другому, щодо 
третього досліду, то їх не було зовсім. 

Ідентичні показники були одержані і у учнів 2 класу  П рівня 
сформованості сенсорної сфери. 

Успішність засвоєння сенсорних еталонів кольору, форми, 
розташування предметів у просторі у учнів 2 класу пояснюється тим, 
що при виконанні кожного нового завдання вони досить широко 
використовували засвоєні раніше прийоми. Важливу роль  в цьому 
також відігравало те, що учні використовували раніше засвоєний 
досвід складання композиції і вміли перенести прийом порівняння та 
зіставлення виконаних операцій зі зразком. Використовуючи засвоєні 
прийоми аналізу зразка в процесі роботи, досліджувані таким чином 
краще контролювали свої дії, раніше звертали увагу на припущені 
помилки, попереджали їх та своєчасно усували. 

З наведеної таблиці видно, що у досліджуваних як І так і П 
рівня сенсорного розвитку розподіл помилок протягом всіх серій 
дослідження носить нерівномірний характер. Так наприклад, при 
початковому виконанні завдання 1-2 помилки припустили 27,8% 
учнів, віднесених до І рівня, через 15 хвилин – 30%, а через 72 
години – 22,2%. Три та більше помилок на початку виконання 
завдання мали 5,6%, через 15 хвилин – 11,1%, а через 72 години 
помилки у них зовсім були відсутні. 

Найбільш характерними помилками були невідповідні 
пропорції тулубу (особливо форма та величина хвоста). Та основну 
складність при виготовлені макету учні відчували при виготовленні 
фігури тварини. 

Досліджувані другого рівня не тільки мали аналогічні помилки, 
але й їх кількість протягом всіх серій дослідження були безсистемні. 
Так, в ході виконання завдання під керівництвом учителя, 55,6% 
досліджуваних виконували композицію без помилок.  Через 15 
хвилин їх стало менше – 50%. А самостійне виконання завдання 
через 72 години показало, що більшість учнів (72,2%) П рівня можуть 
робити без помилок. При цьому 3 і більше помилки припускали 
одиниці учнів: при виконанні первинної серії – 5,5%, другої серії 
спроб – 11%. В той же час третина учнів П рівня протягом всіх трьох 
серій дослідження працювала на середньому рівні, приспускаючи 1-
2 помилки (перша серія – 38,2%; друга – 38,9% і третя – 27,8%). 
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Нерівномірність розподілення помилок за серіями дослідів у 
учнів 2 класу пояснюється нами тим, що вони, у відповідності до 
учнів 1 класу, виконували завдання не за наслідуванням, а як 
правило, завжди намагалися імпровізувати, вносити елементи 
індивідуальної творчості, спиралися на попередній досвід. Це і 
привело до позитивного кінцевого результату. 

Як видно з таблиці №1, 77% учнів 2 класу протягом третьої 
спроби виконували завдання без помилок. Ті ж учні, що залишилися 
(22,2%) припускали незначні відхилення від зразка. 

Позитивна динаміка  розвитку сенсорної сфери у учнів 2 класу 
забезпечувалася  тим, що їх дії підлягали аналізу, синтезу та іншим 
процесам розумової діяльності. Як правило, після одержання 
інструкції та первинного ознайомлення з будовою потрібних дій, учні 
переходили до більш раціональних прийомів роботи або вносили 
свої визначені зміни. Це, зрозуміло, не могло не вплинути позитивно 
на хід формування сенсорних еталонів. 

Результати даного дослідження показали, що учні початкових 
класів, що мають вади психофізичного розвитку, в умовах 
традиційного навчання засвоюють та передають сенсорні ознаки на 
інтуїтивному рівні, шляхом наслідування дій, які демонструє вчитель. 
При цьому особливості будови запропонованої їм композиції не 
засвоюються, критично не оцінюються результати праці, не 
ставляться завдання пошуку усунення припущених помилок та 
неточностей в роботі. Сенсорні еталони кольору, форми, 
просторового розташування предметів та частин формуються зі 
значними труднощами. Діти з проблемами у навчанні потребують 
більш дієвої допомоги, розуміння особливостей виконання роботи, 
оволодіння трудовими прийомами та операціями,  використання 
попереднього досвіду. При відсутності такої допомоги  лише 
повторення аналогічних дій в процесі уроку не приводить до 
позитивних результатів при формування сенсорних еталонів. 

Це підтверджується якісним аналізом рівня сформованості 
сенсорної сфери учнів початкових класів спеціальної школи, що 
відображається  середньою кількістю помилок, припущених одним 
учнем протягом всіх трьох серій спроб і відбитих у таблиці №2. 

Надані в таблиці дані відображають позитивну динаміку 
сенсорного розвитку учнів 1 класу. Так зокрема, показники середньої 
кількості помилок, що були припущені при виконанні сенсорних 
еталонів учнями І рівня складали 0,87 в першій, 0,77 -  у другій і 0,68 
помилки у третій серії дослідів. Даний висновок підтверджують і 
результати праці першокласників, які були віднесені до П рівня 
сенсорного розвитку: 0,73,  1,17 і 0,79 відповідно. 
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Таблиця 2 
Середня кількість помилок, припущених учнями 1-2 класів  

при виконанні сенсорних еталонів (форми, кольору, 
просторової орієнтації) 

Середня кількість помилок  
Рівні  

 
Клас 1 спроба 2 спроба 

(через 15 
хв.) 

3 спроба 
(через 72 
години) 

перший 0,87 0,77 0,68  
І другий 0,49 0,87 0,32 

перший 0,73 1,17 0,79  
ІІ другий 0,79 0,9 0,39 

 
Щодо показників якості засвоєння сенсорних еталонів учнями 2 

класу, то цифри переконливо свідчать про те, що найкращого 
результату їм вдається досягти наприкінці  виконання завдання, а 
саме через 72 години. Про це свідчить кількість помилок, що мали 
учні такої групи в третій серії спроб – 0,32 і 0,39 у І та П рівні 
відповідно. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Проведене дослідження дозволило 
узагальнити та виявити основні закономірності формування 
сенсорної сфери у молодших школярів з вадами розумового 
розвитку, а саме: 

 при визначених умовах навчання можна досягти суттєвого 
покращення показників якості виконання сенсорних дій з 
розмежування ознак предметів за формою, кольором, та 
просторовим розташуванням; 

 такими умовами є методи навчання трудовим діям, та 
педагогічні прийоми, які спрямовані подолати недоліки тих сторін 
психічних процесів, що беруть участь у формуванні сенсорної 
сфери; 

 до них можна віднести: розвиток у учнів самостійних дій, 
узагальнення трудових вмінь, виховання відповідального 
відношення до виконання учбових завдань; 

 важливе значення в процесі навчання дітей з вадами 
психофізичного розвитку мають пояснення та вказівки вчителя, що 
стимулюють діяльність школярів у потрібному напрямку, 
допомагають їм якісно і швидко оволодіти сенсорними навичками; 

 в окремих випадках (особливо на початку навчання у 
допоміжній школі)  досить ефективним є використання спеціальних 
тренувальних вправ, спрямованих на розвиток окремих компонентів, 
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що входять до складу сенсорної навички. Такі тренувальні вправи 
відіграють дві ролі: виконують пропедевтичну функцію, спрямовану 
на удосконалення зорового і тактильного аналізаторів та сприяють 
закріпленню сенсорної навички і її автоматизації. 

Це підтверджує наше припущення про те, що удосконалення 
методів та корекційних прийомів навчання труду в спеціальній школі 
розширює у дітей з вадами розвитку діапазон знань різноманітних 
категорій сенсорних еталонів, впливає на рівень диференціації 
функції аналізаторів і визначає перспективи вивчення та 
удосконалення сенсорних можливостей школярів молодшого 
шкільного віку. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ ДУХОВНО-
РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ЕМПАТІЇ ЯК ФАКТОР СТРУКТУРУВАННЯ 

ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 
У статті розглядається емпатія як фактор оптимізації взаємин, 

поведінки учнів психофізіологічної норми розвитку і учнів з особливими 
освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти. Шляхом логіко-
семантичного аналізу визначено конструктогенні властивості духовно-
реабілітаційної емпатії. Автор вказує на необхідність застосування 
особистісно орієнтованого, компетентісного підходів до реалізації 
інтегрованого навчання з урахуванням індивідуальних особливостей 
освітньо-пізнавальної діяльності вищеозначених дітей, їх системного 
психолого-педагогічного та соціального супроводу, на засадах яких 
формуються освітньо-виховні, корекційно-реабілітаційні цілі та соціальні 
умови їх досягнення. Визначено сутність концептуальної моделі у 
когнітивному, аксіологічному, праксіологічному та духовно-етичному 
дискурсі, що дозволило стверджувати, що інтегроване навчання є соціально-
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педагогічним та духовно-ціннісним континіумом, в межах якого досягається 
комплексна соціалізація учнів з особливими освітніми потребами та їх 
однолітків психомоторної норми розвитку. 

Ключові слова: емпатія, духовність, інтегроване навчання, 
соціалізація, реабілітація, модель. 

Григоренко В. 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДУХОВНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ЭМПАТИИ КАК ФАКТОР 
СТРУКТУРИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье рассматривается эмпатия как фактор оптимизации 

взаимоотношений, поведения учащихся психофизиологической нормы 
развития и учащихся с особенными образовательными потребностями в 
условиях инклюзивного образования. Автор определяет сущность 
концептуальной модели в когнитивном, аксиологического, 
праксиологического и духовно-нравственном дискурсе, что позволило 
утверждать, что интегрированное обучение является социально-
педагогическим и духовно-ценностным Континиумом, в рамках которого 
достигается комплексная социализация учащихся с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников психомоторной нормы 
развития. 

Ключевые слова: эмпатия, духовность, интегрированное обучение, 
социализация, реабилитация, модель. 

Grigorenko V. 
SOCIALLY PEDAGOGICAL SPIRITUALLY REHABILITATION 

EMPATHY AS THE FACTOR STRUCTURATION INTERACTIVE 
FORMATION 

In article the empathy as the factor of optimization of relation, behavior of 
pupils of psycho physiological norm of development and pupils with especial 
educational requirements in the conditions of interactive formation is considered. The 
author defines the essence of a conceptual model of cognitive, axiological, 
praksiolohichnomu spiritual and ethical discourse, thus argue that learning is 
integrated socio-educational, spiritual and value Continuum within which reached a 
comprehensive socialization of pupils with special educational needs and their peers 
psychomotor rules development. 

Keywords: empathy, the spiritually, the integrated training, socialization, 
rehabilitation, model. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. Важливим 
аспектом у структуруванні інтегрованого навчання (інклюзивної 
освіти) дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх 
школах є визначення його системо утворюючого фактору та 
духовно-етичних умов оптимальних взаємин, співпраці суб’єктів 
вищеозначеного процесу. Про це свідчать багатолітні результати 
зарубіжних досліджень та вітчизняні експериментальні спроби 
інтегрованого навчання і виховання дітей з обмеженими 
психомоторними можливостями у сучасних загальноосвітніх школах. 
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На нашу думку таким корекційно-педагогічним конструктогеном 
оптимальних інтерактивно структурованих взаємин суб’єктів 
інклюзивної освіти має стати гуманістична, духовно-здоров’ятворча 
емпатія педагогів, учнів та їх батьків, лікарів, суспільства [2, 3, 5, 10, 
12, 14, 21]. 

Ми виходимо з того, що виховання у суб’єктів інклюзивної 
освіти емоційної толерантності, співпереживання, духовно-
морального відгуку, потреб до взаємодопомоги, співпраці, визнання 
унікальності особистості кожного учня цієї соціально-освітньої 
системи дозволить створити таке духовно-моральне середовище 
взаємин, в якому ефективно реалізуються процеси соціалізації дітей 
з обмеженими психомоторними можливостями та їх однолітків 
психофізіологічної норми розвитку, у свідомості яких буде 
домінувати здатність до емоційної ідентифікації, що є основою 
гуманістичного відношення особистості учнів інтегрованого навчання 
до інших людей, профілактики у них дидактогенії, соціальних та 
освітніх фрустрацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з вищеозначеної 
проблеми. Багато вітчизняних [2, 10, 11, 12, 13] та зарубіжних 
вчених в галузі корекційної педагогіки [1, 4, 7, 14, 18, 19] 
розглядають проблему структурування інклюзивної освіти як 
соціально-педагогічної системи відкритого типу, що формується 
згідно з демократичними та гуманістичними світовими стандартами, 
положеннями нової світоглядної парадигми, які відображають 
сучасну світову духовно-соціальну тенденцію до деінституалізації та 
суспільно-соціального інтегрування осіб з особливими освітніми 
потребами. При цьому вищеозначені вчені одностайно наголошують 
на тому, що потрібно спеціально створювати організаційно-
педагогічні умови в усіх соціальних інститутах суспільства духовного, 
морального, етичного, гуманістичного виховання учнів 
загальноосвітніх шкіл, формування їх толерантного, особистісно 
орієнтованого відношення до осіб з обмеженими психомоторними 
можливостями [2, 4, 5, 8, 10, 20, 21], які схильні до прояву 
дидактоневрозів [3], соціально – педагогічних фрустрацій. 

Такі відомі вчені, як А.Асмолов, В.Кукушкін, Ч.Шефер, 
Л.Шіпіцина, наголошують на тому, що пропедевтично потрібно 
виховувати учнів психофізіологічної норми та з особливими 
освітніми потребами, педагогів і батьків учнів загальноосвітніх шкіл, 
суспільство до розвитку інклюзивної освіти в Україні [1, 7, 18, 19, 21]. 

Формулювання цілей статті. У статті гуманістичну, соціальну,  
духовно-здоров’ятворчу емпатію суб’єктів інклюзивної освіти 
розглядаємо, як психолого-емоційну здатність людини до 
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оптимального прискорення діалогово-соціальної її адаптації в 
умовах міжособистісного спілкування, співпраці, співтворчості, 
взаємодопомоги, що є основними формами суспільно-соціальної 
практики. Вперше в галузі корекційної педагогіки робимо спробу 
представити вищеозначену емпатію особистості, як конструктоген  
оптимальних взаємин суб’єктів інклюзивної освіти. Для нашого 
дослідження важливим є визначення закономірностей психолого-
педагогічного формування гуманістичної, духовно-реабілітаційної 
емпатії у структурі інтегрованого навчання учнів загальноосвітньої 
школи. 

Методологічну основу нашого дослідження склали положення 
системно-структурного підходу [3, 5, 16, 20] до вирішення його  

завдань. Мета дослідження як системо утворюючий фактор 
обумовила наступні адекватні його методи: аналіз, синтез, 
порівняння, класифікація, узагальнення, моделювання [3, 9, 16, 20, 
21]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розгляд 
теоретичних, методичних та технологічних аспектів структурування 
інклюзивної освіти в Україні, визначення її соціально-педагогічних та 
корекційно-реабілітаційних конструктогенів ми здійснювали на основі 
Концепції розвитку інклюзивної освіти в Україні, що затверджена 
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 01.10.2010 
р. № 912. Основні положення цього стратегічного документу 
базуються на положеннях Конституції України та законодавстві у 
галузі освіти, реабілітації, соціального захисту, у відповідності до 
яких держава має забезпечити доступність до якісної освіти та 
виховання дітям з особливими освітніми потребами з урахуванням їх 
особистісних здібностей, психомоторних можливостей, стану 
психосоматичного здоров’я, бажань та інтересів.  

Синергетичний аналіз основних розділів і положень 
вищеозначеної концепції, плану дій, щодо запровадження 
інклюзивного навчання у дошкільних, загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладах на 2009 – 2012 рр. (№ 855 від 
11.09.2009 р.) дозволив нам дійти висновку, що в освітньому 
просторі України є соціально-педагогічна проблема не адаптованості 
педагогів, учнів загальноосвітньої школи, учнів з особливими 
освітніми потребами, їх батьків та суспільства до інклюзивної освіти, 
що виявляється у наступних її формах: 

● існує ризик психологічного дискомфорту та середовищної 
ізоляції інтегрованої дитини з особливими освітніми потребами, що 
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провокує проблему її дезадаптації, культурного відокремлення, 
психопатичної самооцінки [1, 2, 7, 8, 19], виникнення у неї стану 
дидактогенії, соціально-педагогічної фрустрації; 

● сучасні загальноосвітні школи мають обмежені соціально - 
педагогічні, кадрові, матеріально-валеологічні, ергономічні, духовно-
культурологічні, лікарняно-педагогічні, фізкультурно-оздоровчі та 
корекційно-реабілітаційні умови структурування інклюзивного 
навчання [2, 3, 9, 12, 15]; 

● у суспільстві відсутня соціально-культурна ситуація духовно-
ціннісного відношення до особистості дітей з обмеженими освітніми 
потребами, що провокує гальмування впливу соціуму, його духовно-
соціальних інститутів, соціальних взаємин, соціально-духовного їх 
самовизначення та саморегуляції [3, 5, 8, 10, 15]; 

● має місце негативна статистика відносно того, що батьки 
дітей психофізіологічної норми розвитку та батьки дітей з 
особливими освітніми потребами не бажають, щоб їх діти були 
суб’єктами інклюзивної освіти [9, 11, 12, 19]. 

Виявлені форми неадаптованості суспільства, системи 
національної освіти до структурування інтегрованого навчання 
дозволяють нам стверджувати, що успішне подолання 
вищеозначеної проблеми знаходиться у соціально-педагогічній 
площині виховання духовно-моральних, етичних, суспільно-
соціальних, гуманістичних та громадянських цінностей людини, на 
засадах яких досягаються цивілізаційні цілі “Конвенції про права 
інвалідів” [2, 3, 12], положення якої спрямовані на актуалізацію 
державних, освітніх,соціальних, духовно-культурологічних інститутів 
суспільства з метою абілітації і реабілітації, особистісно 
орієнтованого формування культури здоров’я людини, здатної до 
суспільно-соціального самовизначення. 

Логіко-семантичний аналіз базових наукових понять соціальної 
та корекційної педагогіки, спеціальної психології, соціальної 
психології, фізичної реабілітації дозволив встановити, що особливі 
освітні потреби людини є еволюціонізуючим поняттям, яке 
відображає результат взаємодії між рівнем порушення стану 
психосоматичного здоров’я і її психомоторного розвитку та 
бар’єрами відношення і взаємодії оточуючого середовища. Ці 
бар’єри заважають духовно-соціальному самовизначенню та 
самореалізації особистості дітей з особливими освітніми потребами, 
дидактоневрозами, соціально-педагогічними фрустраціями, 
соціально дезадаптованими тощо. Викладена аргументація 
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дозволяє акцентувати увагу на порушених параметрах спілкування, 
взаємодії, міжособистісних взаємовідносин дітей з обмеженими 
можливостями у соціумі.  

Отже, інклюзивна освіта як соціально-педагогічна та 
корекційно-реабілітаційна система відкритого типу повинна 
унеможливити та мінімізувати прояв факторів, що формують у 
соціально-освітньому середовищі низку вищеозначених бар’єрів.  

Синергетичний підхід до вивчення сучасних соціально-
педагогічних теорій діяльності, поведінки, взаємодії, духовно-
соціального розвитку людини, її ідентифікації як особистості 
дозволив встановити, що духовне, позараціональне пізнання 
внутрішнього світу людини людиною є необхідною психолого-
педагогічною умовою ампліфікації таких властивостей особистості, 
як емоційна чуйність, співпереживання, співчуття, альтруїстичні 
мотиви, здатність до взаємодопомоги, жертви заради іншої людини, 
особливо в ситуаціях ризику, конфлікту, морально-етичного вибору, 
відповідальності, втрати психосоматичного здоров’я, інвалідності, 
що є результатом сформованості психологічних механізмів 
децентрації [1, 8, 12, 17], духовно-соціальної адаптованості [3, 13, 
14, 15] особистості. Викладені ознаки психоемоційного пізнання та 
самопізнання духовно-морального світу людини людиною 
визначаються вченими, як гуманістична емпатія (від грецької 
empatheia – співпереживання), що є психологічним інструментом 
розвитку у людини культури спілкування, порозуміння, толерантних 
взаємин, зближення людей в діяльності до рівня довіри, 
партнерства, відповідальності, відчуття команди, взаємодопомоги, 
“етичної компетентності”. Гуманістична емпатія є домінуючим 
компонентом духовного, психоемоційного, когнітивного, інтуїтивного 
спілкування педагога і його вихованців, профілактики 
дидактоневрозів, соціальних фрустрацій.  

Викладена психолого-педагогічна аргументація є вагомим 
підґрунтям для узагальнення відносно того, що вивчення 
гуманістичної емпатії в аксіологічному, когнітивному та 
праксіологічному дискурсі переконливо доводить її конструктогенні 
можливості в оптимізації соціальної самореалізації взаємин, 
співпраці, співтворчості, взаємодопомоги, толерантності, 
взаємовизнання суб’єктів інклюзивної освіти, яку ми розглядаємо як 
одну із найпотужніших науково-гуманістичних ідей, що сформувало 
людство у кінці ХХ століття. 
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Розуміння нами духовно-ціннісної та соціально-педагогічної 
сутності гуманістичної емпатії, усвідомлення змісту мети і завдань 
інклюзивної освіти, як системо-утворюючого фактору, дозволили 
реалізувати дефініцію поняття “духовно-реабілітаційна емпатія”, яку 
ми вивчали, формували концептуальну організаційно-педагогічну 
модель та умови її розвитку в структурі інтегрованого навчання 
загальноосвітньої школи. Отже, вищеозначене поняття ми 
розглядали, як гуманістичну, етичну, духовно-моральну і психолого-
емоційну здатність особистості, що забезпечує їй можливості до 
відчуття, співпереживання внутрішнього психоемоційного стану 
іншої людини у структурі міжособистісних відносин, спілкування та 
взаємодії з метою оптимізації діалогово-соціальної адаптації 
суб’єктів освітньо-оздоровчого і корекційно-реабілітаційного 
середовища загальноосвітньої школи з інтегрованим навчанням, 
мета якого полягає у відновленні, корекції, компенсації та 
індивідуалізованому удосконаленні здатності дітей з особливими 
освітніми потребами досягти оптимуму особистісних фізичних, 
духовно-моральних, інтелектуальних, трудових, психосоматичних 
можливостей. На основі цих оптимумів досягається ефект інтеграції 
вищеозначених учнів в сучасні суспільно-соціальні відносини країни, 
які формують у їх індивідуальній свідомості відповідний 
інтеріоризований рівень міжособистісних відношень, ціннісних 
орієнтацій, життєво-соціальних цілей, етичних та духовно-моральних 
норм, емоційної ідентифікації по відношенню до малої групи, класу, 
сім’ї, суспільства. 

Дефініція вищеозначеного поняття дозволяє шляхом логіко-
семантичного аналізу визначити конструктогенні властивості 
духовно-реабілітаційної емпатії, які гносеологічно полягають у 
наступному: 

● емпатія забезпечує оптимальні психолого-педагогічні умови 
структурування “суб’єкт ↔ суб’єктних” взаємин в системі 
інтерактивних форм інклюзивної освіти; 

● емпатія є психолого-педагогічним фактором духовно-
емоційної інтерпретації психічного стану іншої людини, її 
переживань, на основі яких здійснюється їх трансформація в 
особистісну духовно-моральну сферу людини, що регулює 
взаємодію, співпрацю, взаємодопомогу, співтворчість, 
взаємовизнання, відчуття захищеності та духовного комфорту, 
здійснює профілактику дидактоневрозів, соціальних фрустрацій 
суб’єктів інклюзивної освіти; 
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● духовно-реабілітаційна емпатія як відображення реальних 
переживань, милосердя, чуйності, здатності до взаємодопомоги, 
людських чеснот у сфері міжособистісних взаємин є фактором, що 
формує духовно-ціннісне відношення учнів, батьків, педагогів, 
психологів, лікарів до особистості вищеозначених учнів в системі 
інклюзивної освіти; 

● емпатія є одним із найпотужніших факторів формування 
толерантності (від лат. tolerantia – терпіння) людини, її здатності з 
порозумінням ставитися до чужого способу життя, поведінки, 
почуттям, стану психоемоційного здоров’я, інвалідності (вади зору, 
слуху, опорно-рухового апарату, психоемоційного розвитку, 
різноманітні девіації, тощо), життєвих позицій, ідей, віри, традицій, 
на основі яких здійснюється мінімізація та профілактика 
дискримінаційних проявів, конфліктів, дидактогенії в умовах 
інклюзивної освіти, суспільно-соціального середовища учнів з 
особливими освітніми потребами. 

Духовно-моральна та етична сутність емпатії, її соціально-
психологічні ознаки педагогічного конструктогену дозволяють нам 
розглядати інклюзивну освіту як майже єдиний соціально-
педагогічний комплекс забезпечення рівного доступу до якісної 
освіти дітям з особливими освітньо-виховними потребами шляхом 
структурування та управління процесом їх навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах. Сучасні соціально-суспільні 
та організаційно-педагогічні умови структурування вищеозначеної 
освіти принципово передбачають застосування особистісно 
орієнтованого, компетентісного підходів до реалізації інтегрованого 
навчання з урахуванням індивідуальних особливостей освітньо-
пізнавальної діяльності вищеозначених дітей, їх системного 
психолого-педагогічного та соціального супроводу, на засадах яких 
формуються наступні освітньо-виховні, корекційно-реабілітаційні цілі 
та соціальні умови їх досягнення: 

● подолання сталих розбіжностей у поглядах та ставленнях 
педагогів, суспільства до інклюзивної освіти; 

● формування у суспільстві, освітньому просторі країни 
соціокультурної ситуації духовно-ціннісного відношення до 
особистості дітей з обмеженими психомоторними можливостями та 
станом психосоматичного здоров’я; 

● створення соціально-управлінських та організаційно-
педагогічних умов для продуктивної діяльності в загальноосвітніх 
школах з інтегрованим навчанням освітньо-реабілітаційних команд, 
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до складу яких входять соціальні педагоги, вчителі, психологи, 
логопеди, дитячий невролог, фізіотерапевт, ортопед, психіатр, 
реабілітологи, батьки та представники референтної групи 
(найближче оточення), комплементарно структурована діяльність 
яких цілеспрямована на досягнення духовно-соціальних цілей 
ефективної інтеграції вищеозначених дітей в сучасні суспільно-
соціальні відносини країни, їх ідентифікації як соціально 
самовизначеної, щасливої особистості;  

● духовно-соціальна інтеграція дітей з вадами психомоторного 
розвитку досягається завдяки їх активної освітньо-реабілітаційної 
діяльності та під етичним, духовно-ціннісним впливом суспільства, 
мікро-соціуму школи і сім’ї, духовної та фізичної допомоги однолітків 
психомоторної норми розвитку; 

● впровадження в освітній простір країни спеціальних форм 
пропедевтичної, морально-етичної, соціально-педагогічної 
підготовки вчителів та вихователів загальноосвітньої школи до 
освітньо-реабілітаційної діяльності, вирішення питань професійно-
педагогічної підготовки в університетах країни кваліфікованих, 
деонтологічно структурованих фахівців соціальної педагогіки,  
вчителів інклюзивної освіти, педагогів фасілітаторів, реабілітологів з 
відповідним соціальним забезпеченням; 

● впровадження пропедевтичної підготовки батьків та рідних 
дитини з особливими освітніми потребами до виховної, корекційно-
реабілітаційної діяльності у складі освітньо-реабілітаційної команди; 

● вирішення наступних організаційно-педагогічних проблем 
загальноосвітньої школи, що розвивається як заклад інклюзивного 
навчання: створення освітньо-виховного та корекційно-
реабілітаційного середовища; адаптація навчально-виховних 
підходів,  навчальних програм, планів, матеріалів, педагогічного 
інструментарію, механізмів управління освітньо-реабілітаційними 
процесами (планування, організація, контроль, оцінка, регулювання, 
корегування, верифікація); модифікація валеологічних та 
ергономічних умов інтегрованого навчання (обладнання школи 
пандусами, механізмами регулювання інтенсивності освітлення, 
шуму, сенсорними кімнатами, корекційно-реабілітаційними 
кабінетами, спортивними та тренажерними залами, кабінетами 
професійної орієнтації в залежності від нозології дітей, тощо); 

● реалізації ранньої соціально-психологічної, духовно-
педагогічної та психомоторної діагностики структури “складного 
дефекту” дітей різної нозології (порушення зору, слуху, мовлення, 
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опорно-рухового апарату, затримка психоемоційного розвитку, 
тощо), на основі якої шляхом таксономії визначається мета 
корекційно-реабілітаційної спрямованості інтегрованого навчання 
(системо утворюючий фактор) та його педагогічних технологій; 

● впровадження психолого-соціального, духовно-педагогічного 
та кінезіологічного супроводу дітей інклюзивних класів, який у різних 
ситуаціях інтегрованого навчання є пролонговано-динамічним 
процесом, що потужно формує їх адекватну самооцінку, 
мотиваційно-потребнісну сферу, здатність до духовно-соматичної 
рефлексії, гуманістичної емпатії, самоактуалізації, співпраці, 
соціально-ціннісного самовизначення, формування суспільно-
громадянської позиції, ідентифікації себе як особистість, що здатна 
творити своє щасливе життя; 

● інформаційно-комунікативного забезпечення процесів 
інклюзивного навчання на основі освітньо-реабілітаційного 
моніторингу психосоматичного, духовно-соціального, психолого-
педагогічного статусу вищеозначених дітей, який у структурі 
інтегрованої освіти виконує наступні освітньо-корегувальні функції: 
діагностичну, організаційно-управлінську, освітньо-пізнавальну, 
рефлексивну, контрольно-оцінну, стимулюючу, цілеутворюючу, 
корегувальну та мотиваційну, на засадах яких досягається 
можливість продуктивного створення організаційно-педагогічних, 
соціально-психологічних, духовно-матеріальних, валеологічних та 
ергономічних умов ефективної діяльності системи інклюзивної 
освіти, у структуру якої імплантовані різні форми соціального 
патронату сім’ї дітей з обмеженими можливостями, психолого-
педагогічної допомоги їх батькам (зниження психоемоційного 
дискомфорту, профілактика дидактоневрозів, соціально-
педагогічних фрустрацій, підтримка впевненості у можливостях 
дитини, формування адекватного ставлення до проблем дитини, 
підтримка позитивних батьківсько-дитячих стосунків, формування 
оптимістичних стратегій на майбутнє дитини, тощо); 

● реалізації моделей структурування інтегрованого навчання у 
загальноосвітній школі, які включають принципову реалізацію: 
демократичної, морально-етичної, позитивної духовно-емоційної 
атмосфери колективної діяльності учнів інклюзивних класів; 
соціально-педагогічних факторів, що сприяють формуванню міцних 
дитячих колективів, груп, команд; умов рівних прав та однакових 
можливостей самореалізації, самоствердження, прояву ініціативи, 
творчості; соціально-педагогічних умов виховання у учнів почуття  
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приналежності до колективу класу, школи, які виконують таку 
гуманістичну роль; духовно-педагогічних та соціально-психологічних 
чинників, що виховують у цих дітей здатність до дружби, 
приятельських стосунків, почуття патріотизму по відношенню до 
сім’ї, школи, міста, села, області, країни, в яких народилася, живе і 
розвивається дитина з особливими освітніми потребами, її 
однолітки, рідні, народ України. 

Отже, викладені освітньо-виховні, корекційно-реабілітаційні цілі 
та соціально-педагогічні умови їх досягнення, що формується під 
впливом духовно-реабілітаційної емпатії у структурі інклюзивної 
освіти дозволяють стверджувати, що її конструктогенні функції 
визначають ефективність “суб’єкт ↔ суб’єктних” взаємин та духовно-
етичних цінностей, соціальних орієнтацій і установок в системі 
інтегрованого навчання. У зв’язку з цією конструктогенною функцією 
вищеозначеної емпатії в освітньо-виховному, корекційно-
реабілітаційному середовищі загальноосвітньої школи з 
інтегрованим навчанням повинні діяти наступні деонтологічні та 
духовно-етичні принципи формування особистості та її інтеграції в 
сучасні суспільно-соціальні відносини: 

* принцип безальтернативного права на якісну освіту, духовно-
соціальне самовизначення, професійно-трудову самореалізацію 
дитини; 

* принцип інноваційності та мотивованого впливу 
диференційно-інтегральних оптимумів соціально-педагогічних 
факторів на психомоторний розвиток дітей з особливими освітніми 
потребами; 

* принцип іманентного позиціювання у структурі інтегрованого 
навчання соціально-педагогічних, морально-етичних, психолого-
педагогічних факторів виховання у дитини духовно-реабілітаційної 
емпатії, здатності до духовно-соматичної рефлексії, відчуття 
психоемоційного комфорту, захищеності, справедливості, 
максималізації уваги і доброти; 

* принцип духовно-моральної домінантності та системного 
впливу психолого-педагогічного, духовно-етичного, соціального, 
кінезіологічного супроводу освітньо-реабілітаційної діяльності дітей з 
особливими освітньо-виховними потребами; 

* принцип психолого-педагогічної та духовно-емоційної 
конгруентності змісту освітньо-реабілітаційних технологій та 
структури інтерактивно організованого навчально-виховного 
середовища загальноосвітньої школи з формами інклюзивної освіти; 
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* принцип створення та творчої діяльності комплексної 
реабілітаційної команди, вплив якої забезпечує формування 
особистості дітей з особливими освітніми потребами, здатної до 
компетентного вирішення особистісних та суспільно-соціальних 
цілей і завдань, духовна якість яких робить її щасливою та 
самореалізованою людиною. 

Викладена низка когнітивно-аксіологічних, соціально-
педагогічних принципів структурування інклюзивної освіти, базові 
положення теорії відображення [16] та проективної розробки 
інноваційних педагогічних систем відкритого типу дозволили нам 
обґрунтувати організаційно-педагогічний алгоритм розбудови 
концептуальної моделі організації інтегрованого навчання в 
загальноосвітній школі. 

Експериментальні приписи вищеозначеного алгоритму 
передбачають низку наступних проективних завдань-процедур 
моделювання вищеозначеної педагогічної системи: 

● формування діагностично визначеної мети та завдань 
функціонування концептуальної моделі інклюзивного навчання, яка 
виконує гносеологічну функцію її системо-утворюючого фактору; 

● визначення типу та структури, рівня узагальненості моделі як 
концепту структурування інклюзивної освіти; 

● визначення якісної гіпотези структурування функціональних 
блоків концептуальної моделі інклюзивної освіти, її ендогенного та 
екзогенного контурів відносно сучасного освітнього простору країни; 

● встановлення змісту та функціональних взаємозв’язків між 
системними атрибутами концептуальної моделі, що визначають її 
інноваційний тип; 

● визначення соціально-педагогічних та організаційно-
управлінських умов оптимального функціонування системи 
інклюзивної освіти, що досліджується на основі її концептуальної 
моделі (пропедевтичні форми духовно-моральної підготовки учнів, 
батьків, педагогів до інтегрованого навчання; створення освітньо-
реабілітаційних комплексів загальноосвітньої школи, що адаптовані 
до складної структури дефекту учнів з вадами психомоторного 
розвитку; інтерактивні форми реалізації інноваційного 
інструментарію освітньо-корекційного впливу реабілітаційних 
команд, тощо); 

● обґрунтування взаємозв’язків структурно-функціональних 
компонентів (блоків) концептуальної моделі, що відображають 
духовно-педагогічні механізми гарантованого досягнення 
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випередженого освітньо-реабілітаційного результату в системі 
інтегрованого навчання, який моніториться шляхом реалізації їх 
взаємозалежностей типу “стан на вході” - “термін впливу 
інклюзивного навчання” - “стан на виході” - “верифікація цілей моделі 
інклюзивної освіти”; 

● визнання рівня гносеологічної адекватності концептуальної 
моделі реальній системі інклюзивного навчання, що структурується в 
умовах сучасної загальноосвітньої школи на підґрунті духовно-
реабілітаційної емпатії, деонтологічно структурована особистість 
педагогів, учнів, їх батьків, фахівців освітньо-реабілітаційної команди 
(достовірність відображення системи; точність та обсяг 
відображення структурних компонентів системи). 

Викладені положення вищеозначеного алгоритму, логіко-
семантичний аналіз позиціювання духовно-реабілітаційної емпатії 
суб’єктів інклюзивної освіти в системі соціально-педагогічних 
цінностей, духовно-етичних детермінант їх взаємин, співпраці, 
співтворчості, взаємодопомоги дозволили визначити тип 
концептуальної моделі як гносеологічний образ та аналогову модель 
системи інклюзивного навчання, що у вербально-графічній формі 
(спосіб її існування та розвитку) відображає сутність динамічного 
освітньо-реабілітаційного його стану (Рис. 1). Концептуальна модель 
інтегрованого навчання як теоретична конструкція, що відображає 
сутнісні ознаки і властивості його освітньо-реабілітаційного впливу 
на учнів з обмеженими можливостями психомоторного розвитку та 
психосоматичного здоров’я проективно розроблялася нами з 
урахуванням змісту особистісно орієнтованого і компетентісного 
підходу до духовно-соціальної інтеграції дітей з особливими 
освітніми потребами в сучасні суспільно-соціальні відносини країни. 

Отже, концептуальна модель структурування інклюзивного 
навчання в умовах сучасної загальноосвітньої школи 
розбудовувалася нами як багато-блокова соціально-педагогічна 
система відкритого типу з властивостями до комплементарної 
інтеграції з іншими соціальними інститутами суспільства, що 
опікуються проблемами та долею дітей з особливими освітніми 
потребами (Рис.1). У структурі вищеозначеної моделі наскрізну 
конструктивно-організуючу позицію обіймає блок-локус, у якому 
концентровано представлені  діагностично визначені та 
таксономічно упорядковані цілі інклюзивної освіти, що 
актуалізуються блоками, у яких систематизовані фактори 
формування в країні соціокультурної ситуації духовно-ціннісного 
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ставлення суспільства до духовно-соціального самовизначення 
дітей з особливими освітніми потребами (Рис. 1). В структурі 
концептуальної моделі системо-утворюючі блоки обумовлюють 
функціонально-конструктивні зв’язки з блоками, які відображають 
форми пропедевтичної духовно-моральної та етичної підготовки 
педагогів, учнів та їх батьків до інклюзивної освіти. Композиційно ці 
блоки актуалізуються впливом блоку, що відображає та регламентує 
деонтологічно структуровані професійні функції освітньо-
реабілітаційної команди. Базову позицію в структурі моделі 
обіймають блоки дидактичних, методичних, технологічних, 
корекційних, реабілітаційних, інтегруючих організаційно-педагогічних 
та соціальних факторів інтерактивного структурування інклюзивного 
навчання, які актуалізуються зв’язками з блоками духовно-етичного 
та морального виховання його суб’єктів з визначенням напрямків 
цільового формування їх духовно-реабілітаційної емпатії, мотивації, 
інтеріорізаційного, соціально-ціннісного самовизначення. 

Як випливає із змісту вищеозначеної концептуальної моделі 
системність, структурність, функціональність, емерджентність, 
ієрархія її функціональних блоків забезпечується каузальним типом 
взаємозв’язків, сутність яких полягає у тому, що результатом їх 
реалізації є нове знання, якість, духовно-ціннісний результат впливу 
системи інклюзивної освіти, що представлені блоками очікуваних, 
прогнозованих соціально-педагогічних та освітньо-реабілітаційних 
результатів, логістика яких має етапну структурованість у досягненні 
вищеозначеного духовно-соціального продукту (Рис. 1). 

Ендогенний та екзогенний контур концептуальної моделі 
включають наступні механізми управління аналоговою системою 
інклюзивної освіти: планування освітньо-реабілітаційної діяльності 
на основі таксономії цілей інклюзивного навчання; структурування та 
організація системи інклюзивної освіти; контроль та оцінка її 
ефективності; регулювання, оптимізація її духовно-методичних 
параметрів; корегування програм, методик, технологій, педагогічного 
інструментарію, форм інтегрованого навчання; зворотній зв’язок між 
динамічним станом функціональних блоків моделі у межах її 
ендогенного і екзогенного контурів; верифікація моделі шляхом 
таксономії цілей її функціонування, що співвідносяться з 
результатами діяльності аналогічної педагогічної системи 
інклюзивного навчання (Рис. 1). 
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Візуалізована структурно-функціональна, поліблокова 
композиція моделі, її каузально структуровані зв’язки між блоками у 
межах ендогенного та екзогенного контурів утворюють духовно-
соціальне середовище освітньо-реабілітаційної діяльності суб’єктів 
інтегрованого навчання, конструктогеном якого є духовно-
реабілітаційна емпатія та дидактико-реабілітаційна мотивація 
деонтологічно структурованої особистості педагогів, учнів, батьків і 
фахівців освітньо-реабілітаційної команди (Рис. 1). 

Як випливає із вербально-графічної аналогової моделі 
структурування інтегрованого навчання вона має просторово-
середовищну ознаку, яку ми кваліфікуємо на рівні мезо-соціуму 
загальноосвітньої школи, який на основі змісту таксономічно 
сформульованих цілей вищеозначеної освітньо-реабілітаційної 
системи диференціюється на мікро-соціум інклюзивного класу, 
мікро-навчальної групи, малих груп. 

Диференціація мезо-соціуму на мікро-соціуми в освітньо-
реабілітаційному середовищі загальноосвітньої школи під впливом 
факторів мага-соціуму (світовий соціально-економічний та освітній 
простір) та макро-соціуму (соціально-економічний, духовно-
культурний, освітній простір України) забезпечує формування в їх 
структурі стійких соціально-культурних ситуацій духовно-ціннісного 
відношення суб’єктів інклюзивної освіти до особистості учнів з 
особливими освітніми потребами, яке шляхом динамічного стану 
внутрішнього і зовнішнього контурів моделі (Рис. 1) ціннісно 
сприймається суспільством як соціальна, духовно-етична, моральна, 
правова норма. 

Викладена у структурі концептуальної моделі щільна мережа 
функціональних зв’язків між її блоками, що побудовані за принципом 
зворотнього зв’язку набуває властивостей визначати освітньо-
реабілітаційний потенціал інклюзивної освіти, логістика якого має 
етапну організацію, що враховує індивідуальні особливості її 
суб’єктів, закономірності духовних, освітніх, соматичних, 
психомоторних, морально-вольових аспектів формування життєво 
компетентної особистості як безцінного духовно-соціального 
продукту системи національної освіти (Рис. 1), гуманістичним 
конструктором якої є духовно-реабілітаційна емпатія її суб’єктів. 

Дослідження сутності концептуальної моделі у когнітивному, 
аксіологічному, праксіологічному та духовно-етичному дискурсі 
дозволяє стверджувати, що інтегроване навчання є тим соціально-
педагогічним та духовно-ціннісним континіумом, в межах якого 
досягається комплексна соціалізація учнів з особливими освітніми 
потребами та їх однолітків психомоторної норми розвитку. 
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Досягається ефект морально-етичної та духовно-соціальної 
ампліфікації особистості суб’єктів інклюзивної освіти за рахунок 
таких системних характеристик вищеозначеної моделі (Рис. 1), як 
гносеологічний образ, структура, відповідність аналогу, 
уніфікованість пізнавальних можливостей моделі, її сигнальної, 
комунікативної та управлінської структурованості, які у повному 
обсязі відображають внутрішню композицію, функціональний стан, 
розвиток функцій, дидактичну та соціальну адаптованість 
інклюзивного навчання в системі загальноосвітньої школи як 
базового соціального інституту суспільства, що формує його 
морально-етичну культуру, національну ментальність. 

Отже, отримані результати теоретичного, логіко-семантичного 
та синергетичного дослідження феномену гуманістичної емпатії, її 
трансформації в конструктогенну цінність інклюзивної освіти 
дозволяють сформулювати низку наступних висновків: 

● Системне логіко-семантичне дослідження гуманістичної 
емпатії як соціально-етичної, психолого-педагогічної та духовно-
ціннісної категорії дозволяє обґрунтувати нові її конструктогенні 
властивості в процесі моделювання та проективної розробки 
інноваційної педагогічної системи інклюзивної освіти, суб’єкти якої 
проходять соціалізацію в умовах інтенсифікації морально-етичної 
відповідальності та культури спілкування, взаємин, співпраці, 
взаємодії, співтворчості, взаємодопомоги, взаємопідтримки, 
взаємовизнання учнів з особливими освітніми потребами (різної 
нозології) та їх однолітків психомоторної норми розвитку, 
педагогічного, психологічного, соціального і духовно-соматичного 
супроводу деонтологічно структурованими особистостями педагогів, 
психологами, батьками, лікарями, суспільством. 

● Конструктогенна специфіка гуманістичної емпатії, як 
корекційно-педагогічної, соціально-етичної, духовно-емоційної 
цінності за нашими переконаннями полягає у наступному: 

а) здатності відображати найбільш загальні духовні, етичні, 
емоційні, мотиваційні, соціально-суспільні, моральні цінності та 
чесноти особистості у структурі сучасних суспільно-соціальних 
відносин, компенсувати та корегувати прояви міжособистісної 
депривації, особливо в умовах патологічного порушення 
психомоторного розвитку дитини, втрати її психосоматичного 
здоров’я, інвалідності; 

б) можливості позараціонального пізнання людиною 
внутрішнього світу іншої людини як необхідна психоемоційна умова 
доброчинного етичного та духовно-морального відгуку в процесі 
спілкування, взаємин, співпраці, співтворчості, взаємодопомоги 
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(співпереживання, милосердя, повага, визнання, радість), на основі 
якого особистість реалізує гуманістичні, духовні, моральні, соціальні, 
освітньо-виховні, професійно-трудові й громадянські цінності в сім’ї, 
школі, професійній освіті, професійно-соціальній діяльності; 

в) здатність на позараціональному рівні, а потім і на 
раціональному відчувати та усвідомлювати соціальні, моральні, 
етичні мотиви, потреби, цінності взаємодопомоги, підтримки, 
супроводу людиною іншої людини, особливо якщо вона має певні 
психомоторні обмеження, вади психосоматичного здоров’я; 

г) інтенсивний розвиток гуманістичної емпатії у суб’єктів 
інклюзивної освіти (пропедевтично, системно) є соціально-
педагогічним, етичним та психолого-педагогічним гарантом 
випередженого формування ефективного освітньо-реабілітаційного 
середовища загальноосвітньої школи як мезо- та мікро-соціуму, в 
структурі якого системно реалізуються такі духовно-гуманістичні 
фактори і цінності, як доброчинність, морально-етична культура, 
взаємодопомога, співпереживання, альтруїстична мотивація та 
поведінка, повага, підтримка, взаємовизнання, співпраця, 
співтворчість учнів, батьків, педагогів, психологів, дефектологів, 
лікарів, суспільства. 

● Концептуальна модель структурування інклюзивної освіти, 
дослідження її змісту і форм, позиціонування в системі соціальних 
цінностей, національної освіти, духовно-соціальної та особистісно-
ціннісної сутності забезпечує визначення стратегічних, поточних та 
ситуативних цілей і завдань впровадження інтегрованого навчання в 
загальноосвітній школі у наступних когнітивних, аксіологічних, 
праксіологічних та організаційно-педагогічних аспектах: 

а) формулювання діагностично визначених та таксономічно 
упорядкованих цілей етапно структурованого інклюзивного 
навчання, які виконують системо-утворюючу функцію, логіко-
семантичне структурування його когнітивних понять і категорій, 
духовно-здоров’ятворчих цінностей емпатії, духовності, морально-
етичної рефлексії суб’єктів вищеозначеної соціально-педагогічної 
системи; 

б) комплектування інклюзивних класів, освітньо-реабілітаційної 
команди, реалізації пропедевтичної підготовки до інтегрованого 
навчання його суб’єктів, створення мезо- та мікро-соціуму 
загальноосвітньої школи на рівні інтерактивно структурованого 
освітньо-реабілітаційного її середовища (матеріально-технічна, 
валеологічна, духовна, морально-етична,  методична, кадрова, 
міждисциплінарна, фізкультурно-оздоровча адаптація школи); 
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в) визначення, систематизація інноваційного освітньо-
реабілітаційного та виховного інструментарію, що особистісно і 
компетентно реалізується в структурі навчально-виховного 
середовища загальноосвітньої школи шляхом творчої діяльності 
міждисциплінарно організованих предметно-методичних об’єднань 
вчителів шкіл інклюзивної освіти (природничий, гуманітарний, 
технологічний, духовно-естетичний, морально-етичний, 
фізкультурно-оздоровчий, корекційно-реабілітаційний цикли); 

г) структурування психолого-педагогічного, духовно-
соматичного та суспільно-соціального супроводу освітньо-
реабілітаційної діяльності суб’єктів інклюзивного навчання, що 
спрямовується інтегровано з дидактичними факторами на 
формування морально-етичної, толерантної, духовно-
здоров’ятворчої, життєво-компетентної, соціально самовизначеної 
особистості; 

д) встановлення та система формування освітніх, соціальних, 
духовно-етичних, морально-вольових, аксіологічних, праксіологічних, 
духовно-соматичних, корекційно-реабілітаційних складових 
прогнозованих результатів інклюзивної освіти як безцінного 
суспільно-соціального продукту її впливу на підростаюче покоління 
України; 

є) керованого формування в загальноосвітній школі, місті, селі, 
регіоні, країні соціокультурної ситуації духовно-ціннісного, 
гуманістичного ставлення суспільства до дітей з особливими 
освітніми потребами, альтруїстичне розуміння їх правових, 
навчальних, духовних, морально-етичних,   психомоторних, 
соматичних, соціально-сімейних, трудових проблем, його здатність 
створити освітньо-реабілітаційні умови, що забезпечують цим дітям 
можливість продуктивно інтегруватися в сучасні суспільно-соціальні 
відносини, відчувати себе комфортно та захищено і за допомогою 
особистісних зусиль бути самореалізованою, щасливою 
особистістю; 

ж) розвитку та реалізації життєвого циклу системи інклюзивної 
освіти, який забезпечується імплантованими в структуру 
концептуальної моделі механізмів управління станом її 
функціонування в освітньому просторі, динамічні параметри якого 
плануються, організуються, контролюються, оцінюються, 
регулюються, стимулюються, корегуються, тестуються в межах 
існуючих функціональних взаємозалежностей та зворотнього зв’язку, 
підлягають верифікації системо-утворюючі фактори інтегрованого 
навчання як соціально-педагогічної системи відкритого типу. 
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Дослідження структури концептуальної моделі організації 
системи інклюзивної освіти на основі гносеологічних критеріїв 
адекватності аналогових моделей сутності об’єкту, що вивчається, 
дозволив встановити її відповідність у наступних аспектах: 
достовірність теоретичного, вербально-графічного відображення, що 
виконує доказову функцію на рівні знання; точність і обсяг 
відображення структури, функціональних взаємозв’язків 
інклюзивного навчання на рівні інноваційного його типу; сутність, 
інформаційний обсяг, конструктивні, інструментальні, прогностичні 
можливості відображення, знання про інклюзивну освіту. 

Викладені висновки нашого дослідження свідчать, що 
вищеозначена його соціально-педагогічна проблема тільки починає 
науково розроблятися. Перспективу її подальшого дослідження ми 
вбачаємо в: проективній розробці соціально-педагогічних та 
освітньо-реабілітаційних технологій; обґрунтуванні критеріїв оцінки 
динаміки морально-етичного розвитку суб’єктів інклюзивної освіти, 
взаємин, співпраці, толерантності, взаємодопомоги суб’єктів 
інтегрованого навчання; педагогічній розробці виховних технологій 
корекції, компенсації, формування духовно-соціальної, етичної, 
психосоматичної, морально-вольової культури учнів з особливими 
освітніми потребами; обґрунтуванні аксіологічних основ педагогічної 
деонтології у галузі інклюзивної освіти. 
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ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 
СИСТЕМУ КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ 
Актуальність теми зумовлена необхідністю розробки теоретичних 

засад розвитку та застосування інформаційних систем, спрямованих на 
управління процесом корекційно-реабілітаційної допомоги. Автор статті 
висвітлює проблеми модифікації організаційної структури системи 
регіональної корекційно-реабілітаційної допомоги та управління нею у світлі 
нової парадигми у сфері допомоги особам з психофізичними порушеннями. 
Розглядає питання впровадження інформаційних технологій в систему 
корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями. 
Розкриває сутність та особливості розробки теоретичних засад розвитку 
та застосування інформаційних систем, спрямованих на управління процесом 
корекційно-реабілітаційної допомоги. Однією з передумов розбудови системи 
корекційно-реабілітаційної допомоги автор вбачає в оперативному обміні 
інформацією між фахівцями різних галузей (охорони здоров'я, освіти, 
соціального захисту) та впровадження електронної картки супроводу осіб з 
особливими освітніми потребами.  

Ключові слова: особи з психофізичними порушеннями, інформаційні 
технології, система корекційно-реабілітаційної допомоги. 
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Дегтяренко Т. 
К ВНЕДРЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ 

КОРРЕКЦИОННО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ 
В статье рассматривается вопрос внедрения информационных 

технологий в систему коррекционно-реабилитационной помощи лицам с 
психофизическими нарушениями. Раскрываются сущность и особенности 
разработки теоретических основ развития и применения информационных 
систем, направленных на управление процессом коррекционно-
реабилитационной помощи. Одним из условий построения системы 
коррекционно-реабилитационной помощи автор называет оперативный 
обмен інформацией между специалистами разных направлений (охраны 
здоровья, образования, социальной защиты) и внедрение электронной карты 
сопровождения лиц с особенными образовательными потребностями.  

Ключевые слова: лица с психофизическими нарушениями, 
информационные технологии, система коррекционно-реабилитационной 
помощи. 

Degtyarenko T. 
INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY 

THE SYSTEM CORRECTIONAL AND REHABILITATIVE CARE 
The article discusses the implementation of information technology in 

correctional and rehabilitation services for people with mental and physical 
disabilities. Reveals the essence and characteristics of the development of 
theoretical foundations for the development and application of information systems 
aimed at the management of the correctional and rehabilitative care. One of the 
conditions for the construction of correctional and rehabilitative care for the author 
calls іnformatsiey rapid exchange between specialists from different sectors (health, 
education, social protection) and the introduction of e-card support for persons with 
special educational needs. 

Keywords: people with mental and physical disabilities, information 
technology, system correction and rehabilitation assistance. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. Відсутність 
інформаційних ресурсів при здійсненні психолого-медико-
педагогічно-соціального супроводу осіб з психофізичними 
порушеннями та/або з особливими потребами, обумовлює зниження 
його якості, а в подальшому – призводить до проблем соціалізації 
осіб.  

В різних галузях соціальної сфери (охороні здоров'я, освіти, 
соціальному захисті) дедалі більше уваги звертають на інформаційні 
технології систем обліку та спостереження: в медицині за станом 
здоров'я пацієнтів; в системах освіти та соціального захисту – 
створенню баз даних на осіб з психофізичними порушеннями та 
інвалідів. Втім допомога особам з психофізичними порушеннями 
складається з декількох напрямів, відокремлення їх одна від одної 
обумовлює проблеми організації і забезпечення наступності та 
безперевності корекційно-реабілітаційної допомоги протягом їх 
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життя. Саме тому питання створення єдиної інформаційної бази є 
актуальним.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій з вищеозначеної 
проблеми. Підґрунтям розв'язання проблеми інформатизації 
галузей соціальної сфери в Україні стали останні нормативно-
директивні документи в галузях охорони здоров'я, освіти, праці та 
соціального захисту [3; 4; 5; 8]. 

Проблеми інформатизації та розгортання інформаційної 
мережі, застосування інформаційно-комунікаційних технологій у 
своїх наукових публікаціях розглядали: у галузі охорони здоров'я – 
Б.Д. Волошин, О. О. Качмар,  В. І. Мигович, В.І. Козявкін, 
С.М. Гордієвич, О.О. Качмар, О.В. Козявкіна, В.І. Лисович, 
І.П. Маргосюк; у галузі освіти – В.Ю. Биков, Н.Т. Задорожна, 
Л.В. Коваль, О.Є. Кравчина, А.В. Могильов, Б.С. Мороз, 
А.Ю. Пилипчук, Т.С. Яшина та ін.; у галузі соціального захисту – 
І.М. Терюханова. Проблеми інформатизації управлінської діяльності 
знайшли своє відображення в роботах Л.І. Даниленко, 
Г.В. Єльникової та ін. Однак проблеми застосування інформаційно-
комунікаційних технологій при обслуговуванні впродовж життя осіб з 
психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю не 
розглядалися.  

Отже, актуальність теми зумовлена необхідністю розробки 
теоретичних засад розвитку та застосування інформаційних систем, 
спрямованих на управління процесом корекційно-реабілітаційної 
допомоги. Цей напрям відповідає актуальній для України проблемі 
формування сучасного інформаційного суспільства, що законодавчо 
визначається в зазначеному вище Законі України «Про основні 
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 
роки» № 537 від 9 січня 2007 р. [3]. 

Формулювання цілей статті. Мета статті – висвітити 
проблеми модифікації організаційної структури системи регіональної 
корекційно-реабілітаційної допомоги та управління нею у світлі нової 
парадигми у сфері допомоги особам з психофізичними 
порушеннями. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Результати 
науково-теоретичного пошуку та наш тривалий досвід практичної 
роботи у галузі освіти дітей з особливими потребами дали змогу 
розробити «Карту корекційно-реабілітаційного супроводу». При 
цьому ми скористалися нашими попередніми напрацюваннями, 
зокрема, «Зошитом взаємозв’язку» (автори Т.М. Дегтяренко, 
Н.О. Косарєва [2]), який нині використовується у спеціальних 
навчальних закладах та розробленими індивідуальними соціально-
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педагогічними та медико-психологічними картами супроводу учня з 
особливими потребами (автор С. Васильківська [1] та [6; 7]).  

Завдяки такій «Картці супроводу» можна технологічно 
забезпечити індивідуальну траєкторію розвитку та саморозвитку 
особистості впродовж життя. Це уможливить пролонговане 
спостереження процесу відновлення фізичних, моральних і духовних 
сил певної особи з психофізичними порушеннями та/або з 
інвалідністю. 

На нашу думку, «Карта корекційно-реабілітаційного супроводу» 
повинна вестися незалежно від місця перебування дитини для того, 
щоб зафіксувати не лише інформацію про участь дитини з 
психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю у різних 
проектах, заходах з реабілітації, соціально-культурного та 
спортивного напряму, а й отримані результати.  

Щодо до вимог до оформлення карти: 
1. В картку в момент встановлення первинного порушення має 

бути вклеєна фотокартка дитини, яка надалі впродовж життя має 
оновлюватися, наприклад: у 6 місяців, 1,5 роки, 3 роки, 7 років, 12 
років, 18 років, 25 років, 40 років, 55 років. У молодшому віці 
фотокартка необхідна для того, щоб (як і у дорослому віці) 
індифікувати дитину; 

– у картці [1] слід чітко розмежовувати наведені дані за 
розділами, які будуть оформляти фахівці відповідної спеціалізації. 
Це підвищить міру відповідальності кожного спеціаліста за наданий 
вид допомоги й надасть можливість простежити динаміку змін, а 
отже, оцінити її ефективність. 

2. Обов’язково мають бути змінені терміни ведення даної 
картки: від моменту встановлення первинного порушення 
(сенсорних, мовленнєвих та відхилень в інтелектуальному розвитку) 
та впродовж тривалого часу надання корекційно-реабілітаційної 
допомоги.  

3. У картці мають бути чітко відображені медичні дані: 
а) з основного захворювання (провідний дефект); б) супутні 
захворювання, які також можуть впливати на розвиток дитини, 
поглиблюючи первинне порушення; в) під час встановлення 
інвалідності вказується: за яким захворюванням, на який термін, 
складність порушення (група інвалідності); д) до картки має бути 
включена індивідуальна програма реабілітації, яка визначається на 
ЛКК (МСЕК) [5], в процесі реалізації якої фіксують застосовані 
реабілітаційні програми допомоги дитині, хто надає ці реабілітаційні 
послуги та досягнутий ефект цих послуг.  
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Такі заходи слід вжити для отримання об’єктивних даних щодо 
ефективності послуг, які надаються, оскільки в практичній діяльності 
непоодинокі випадки заниження показників здоров’я при зарахуванні 
до санаторних, реабілітаційних закладів та завищення показників 
здоров’я на час виписки. 

У додатках до картки, згідно з нормативами Міністерства 
охорони здоров’я, управлінь охорони здоров’я, повинна міститися 
інформація про засоби корекції, які особа може отримати 
безкоштовно, адреса організацій медичного чи соціального захисту, 
за якою вони можуть бути отримані, та вказано документи, які при 
цьому слід подати.  

У додатках до картки, відповідно до основної функції 
Міністерства охорони здоров’я, управлінь охорони здоров’я, повинна 
міститися інформація про медичні заклади, в яких надають послуги з 
реабілітації (перелік медичних та реабілітаційних центрів, 
санаторіїв). 

4. У «Карті супроводу» повинна мати місце інформація про 
участь дитини з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю 
у різних проектах: 

– заходах з реабілітації у санаторіях, центрах різного відомчого 
підпорядкування (медичних, педагогічних, соціального захисту): 
відновлювання фізичного здоров’я та соціального спрямування, 
трудового напрямку та ін.;  

– участь в спортивних секціях, гуртках, заходах культурно-
розважального характеру. 

5. В картці має бути зафіксовано, які освітні послуги 
отримувала особа з психофізичними порушеннями, вказано терміни 
надання та отриманий результат.  

Надання освітніх послуг варто передбачити  з раннього чи 
дошкільного в разі виявлення порушень у дітей цього віку у вигляді 
корекційно-розвивальних занять. 

У ранньому та дошкільному віці основний акцент доцільно 
робити не на наданні послуг дитині, а на запровадженні «Школи 
батьківства» – наданні консультацій батькам з корекційно-
реабілітаційної роботи з дітьми та співпраці з ними за даним 
напрямком допомоги. 

У шкільному віці приорітетом шкільної діяльності є як здобуття 
знань, що будуть у застосовані в майбутньому житті, так і 
формування готовності до трудової діяльності в дорослому віці.   

Навчання впродовж життя повинно забезпечити умови для 
саморозвитку, підвищення кваліфікації або перекваліфікації при зміні 
професії тощо.  
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Слід акцентувати увагу на тому, що навчання можна 
розглядати і як засіб реабілітації. У літературі відмічено позитивний 
вплив навчання на розвиток дітей, зокрема на інтелектуальний 
розвиток та підтримання на певному рівні пізнавальної діяльності. Як 
відомо, в осіб з розумовими порушеннями всі сформовані вміння та 
навички без постійного закріплення впродовж життя можуть згасати 
й призвести до повної деградації особистості. Потрібна постійна їх 
стимуляція та актуалізація, що забезпечить їх збереження. 
Як  засвідчує практика, навчання осіб з помірною та важкою 
розумовою відсталістю повинно тривати все життя. Узагальнення 
результатів практичної діяльності будинків-інтернатів, центрів 
реабілітації, дитячих відділень територіальних центрів виявив, що 
вихователі (навіть без спеціальної освіти) змушені здійснювати 
освітню реабілітацію дітей з інтелектуальними порушеннями.  

У додатках до картки, згідно з нормативами Міністерства освіти 
та науки, управлінь освіти та науки повинна міститися така 
інформація:  

 а) про рекомендовані форми (напрями – для навчальних 
закладів ІІ–ІV виду акредитації) навчання осіб з психофізичними 
порушеннями при певному виді порушення; 

 б) стосовно умов, які мають створюватися за місцем навчання 
осіб з психофізичними порушеннями; 

 в) про засоби корекції особи з певним порушенням, які вона 
може отримати безкоштовно, вказано адресу, за якою вони мають 
бути отримані, та документи, які при цьому слід подати;  

 г) інформація про заклади, у яких створено спеціальні умови 
для навчання та виховання, з переліком: закладів з ранньої 
допомоги, дошкільної та шкільної освіти; реабілітаційних центрів; 
середніх професійних закладів; вищих навчальних закладів. 

6. Картка повинна містити дані: а) про отримання соціальної 
допомоги на дитину (з якого віку, обсяг допомоги); б) види 
соціальних послуг за місцем проживання (отримані в територіальних 
центрах); в) про рекомендовані види професій відповідно до 
наявного захворювання; г) місце гарантованого першого 
працевлаштування (яке може бути створено на основі вивчення 
індивідуальних інтересів та потреб особи з психофізичними 
порушеннями, за місцем постійного проживання або відповідно до їх 
майбутніх життєвих планів). 

Додатки до картки, відповідно до нормативів Міністерства праці 
та соціальної політики, управлінь праці та соціального захисту 
населення, повинна містить:  
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– інформацію про рекомендовані види професії при певному 
виді порушення. Існує перелік професій, заборонених при тому чи 
іншому порушенні (захворюванні), й тому людина з обмеженнями 
здоров'я, обравши місце працевлаштування, може отримати 
відмову, тому що не спроможна виконувати певні професійні функції 
(у разі інтелектуальних порушень) або вони можуть погіршити стан її 
здоров'я та призвести до повної втрати порушених функцій (у разі 
сенсорних порушень). Така інформація, вочевидь, полегшить вибір 
та скоротить шлях особи до майбутньої професії;  

– інформацію про те, які мають бути створені умови за місцем 
працевлаштування особи з психофізичними порушеннями та/або з 
інвалідністю. 

 Наведені дані будуть слугувати підґрунтям для: 
а) прогнозування, планування кількості майбутніх робочих місць для 
осіб з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю й термінів 
їх створення (до якого року); б) проведення профорієнтаційної 
роботи, профвідбору та підготовки до майбутньої професії.  

Дані цього розділу картки допоможуть формуванню 
замовлення на підготовку кадрів за потреби або можливостей 
виробничої галузі та створення робочих місць для осіб з 
психофізичними порушеннями, майстерень для осіб з особливо 
важкими фізичними та/або психічними порушеннями. 

Додатки мають містити інформацію про засоби корекції, які 
особа може отримати безкоштовно, з конкретною адресою, за якою 
вони мають бути отримані, та переліком документів, які при цьому 
слід підготувати.  

У додатках до картки має бути інформація про заклади, у яких 
передбачено спеціальні умови для перебування осіб, для яких 
порушення здоров’я є проблемою, з переліком: центрів реабілітації; 
будинків для інвалідів; психоневрологічних диспансерів; гуртожитків 
для самостійного проживання осіб (організованих з ініціативи 
громадських організацій). 

Широке впровадження інформаційних технологій у процес 
допомоги є необхідною складовою розвитку системи корекційно-
реабілітаційної допомоги. Тому «Карту супроводу» можна 
впровадити у вигляді електронної картки. Як  зазначалося вище, час 
ведення даної картки – від моменту встановлення первинного 
дефекту (порушень сенсорних, мовленнєвих та відхилень в 
інтелектуальному розвитку) та пролонгованого в часі процесу 
надання корекційно-реабілітаційної допомоги.  

Оперативний обмін інформацією між фахівцями різних галузей 
(охорони здоров'я, освіти, соціального захисту) та впровадження 
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електронної картки супроводу осіб з особливими освітніми 
потребами є однією з передумов розбудови системи корекційно-
реабілітаційної допомоги. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Таким чином, наявність єдиної 
інформаційної бази регіону надасть можливість пролонговано 
передбачати перспективи розвитку системи корекційно-
реабілітаційної допомоги та сприятиме розробці індивідуальних 
маршрутів осіб з психофізичними порушеннями та/або з 
інвалідністю. Єдина інформаційна база регіону може бути 
зосереджена в обласній психолого-медико-педагогічній консультації, 
яка надає рекомендації щодо прогностичних маршрутів для дітей з 
психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю. Інформація від 
закладів різного відомчого підпорядкування (з надання різних 
реабілітаційних послуг), що розміщені на території певної 
адміністративно-територіальній одиниці, повинна надходити до 
місцевих (районних) психолого-медико-педагогічних консультацій, де 
й буде відбуватися її первинна обробка, а потім  – до обласної 
ПМПК.  

Отже, у межах міських (районних) та обласної ПМПК мають 
бути передбачені інформаційні центри, до штату яких повинна бути 
введена посада фахівця з обробки отриманої інформації (по суті, 
має бути сформований підрозділ статистичного відділу), який буде 
здійснювати кількісну та якісну обробку інформації, на кшталт 
системи охорони здоров'я, де при поліклініках існують статистичні 
відділи, до яких надходить інформація від лікарів, що значно 
полегшує впровадження та реалізацію даного виду діяльності в 
закладах охорони здоров'я. Розроблена також методика обробки 
медичних статистичних даних. Аналогічних відокремлених 
аналітичних відділів потребують органи соціального захисту 
населення та інші установи, залучені до системи корекційно-
реабілітаційної роботи.  
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УДК 376.056.016 
РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ В УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ 

ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ ПРОГРАМНИХ ЗНАНЬ  
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Стаття присвячена проблемі формування в розумово відсталих учнів 
умінь утворювати усні й письмові стилістично диференційовані зв’язні 
висловлювання. У роботі визначено основні шляхи мовленнєвого розвитку 
школярів. Автор виділяє основні етапи сприймання й розуміння усного 
мовлення. Визначає структуру процесу продукування писемного мовлення. 
Зауважує, що методична система формування, розвитку і корекції зв’язного 
мовлення учнів допоміжної школи в сучасній вітчизняній корекційній 
психопедагогіці потребує подальшого вдосконалення, а саме розробки та 
перевірки ефективності спеціальних методів і прийомів засвоєння знань, 
умінь і навичок з усного і писемного мовлення, їх взаємозв’язаного навчання. 
Вказує на необхідність створення ефективної методики мовленнєвого 
розвитку в розумово відсталих школярів. Розкриває, що робота з розвитку 
зв’язного мовлення учнів допоміжної школи в процесі засвоєння ними знань з 
української мови має бути спрямована на засвоєння особливостей  
функціонування мовних засобів у текстах різних стилів та на вироблення в 
учнів уміння мотивовано використовувати виучувані мовні одиниці в усному і 
писемному мовленні.  

Ключові слова: розумово відсталі учні; усне і писемне мовлення; знання 
з української мови; комунікативні вміння і навички. 
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Дмитриева И. 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У УЧАЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ УСВОЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ЗНАНИЙ ПО 
УКРАИСКОМУ ЯЗЫКУ 

Статья посвящена проблеме формирования у умственно отсталых 
детей умений формулировать усные и письменные стилистически 
дифференцированные связные выражения. Автор выделяет основные этапы 
восприятия и понимания устной речи, структуру процесса продуцирования 
письменной речи. Указывает на необходимости создания эффективной 
методики речового развития умственно отсталых школьников. Раскрывает, 
что раьота по развитию связной речи учащихся вспомогательной школы в 
процес се усвоения ними знаний по украинскому язику должна бать 
направлена на усвоение особенностей функционирования языковых способов 
в текстах различных стилів и на виработку у учащихся мотивированно 
использовать выученные речевые единицы в устной и письменной речи.  

Ключевые слова: умственно отсталые дети, устная и писмення 
речь, знания по украискому языку, коммуникативные умения и навыки. 

Dmitrieva І. 
DEVELOPMENT CONNECTED SPEECH IN STUDENTS OF SPECIAL 

SCHOOLS IN THE PROCESS OF ASSIMILATION SOFTWARE 
KNOWLEDGEWITH UKRAINIAN LANGUAGE 

The article deals with the formation of mentally retarded students' skills oral 
and written form differentiated stylistically coherent statement. In this paper, the basic 
ways of speech of students. Author identifies the main stages of perception and 
understanding of speech. Defines the structure of production of process writing. 
Notes that methodical system of formation, development and correction of connected 
speech secondary school students in modern domestic Correctional 
psyhopedahohitsi needs further improvement, such as the development and testing 
of the effectiveness of special methods and ways of learning and skills of oral and 
written language, their interrelation 'connected learning. Indicates the need for 
effective methods of speech development in mentally retarded students. Reveals that 
work on the development of coherent speech secondary school students in the 
assimilation of knowledge of Ukrainian language should be aimed at the assimilation 
of the functioning of language in texts of different styles and to develop students' 
ability to use vyuchuvani motivated linguistic units in spoken and written language. 

Keywords: mentally retarded students, oral and written language, knowledge 
of the ukrainian language, communication skills. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. Проблема 
формування культури зв’язного мовлення як важливого компонента 
розвитку і виховання особистості школяра з інтелектуальними 
вадами не може бути розв’язана без належної організації процесу 
взаємозв’язаного навчання усного і писемного мовлення. Адже, як 
наголошується в Державному стандарті спеціальної освіти, 
основною змістовою лінією мовної освіти учнів, які потребують 
корекції розумового розвитку, є комунікативна, яка орієнтує на 
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опанування всіх видів мовленнєвої діяльності – аудіювання, 
говоріння, читання і письмо.  

Усна і писемна форми мовленнєвої діяльності виступають 
основними засобами усвідомлення знань, набуття вмінь практичного 
їх застосування, забезпечення мовленнєвої компетентності. Рівень 
мовленнєвої компетентності розумово відсталих школярів залежить 
від знань щодо особливостей усного і писемного мовлення, ознак і 
будови тексту, стилів і типів мовлення, опанування умінь 
орієнтуватися в ситуації спілкування, володіти інтонацією, 
використовувати позамовні засоби, уважно слухати співрозмовника, 
повно викладати думку, аналізувати мовлення тощо (Л.Вавіна, 
Н.Кравець, В.Петрова та ін.).  

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв'язання даної проблеми. У психологічних та 
психолінгвістичних дослідженнях зроблено детальний аналіз 
функцій і структури усного і писемного мовлення, виявлено 
механізми сприймання, розуміння і продукування текстів обох форм, 
фактори, що впливають на функціонування цих механізмів 
(БАнаньєв, Л.Виготський, М.Жинкін, О.Кубрякова, О.Леонтьєв, 
О.Лурія, В.Роднянський, Л.Рубінштейн та ін.). Зокрема, усне 
мовлення розглядається науковцями як вербальне спілкування за 
допомогою мовних засобів, що сприймаються слухом, воно є 
опосередкованим за будовою і соціальним за походженням 
(О.Лурія), смисловим, оскільки містить акт розуміння, осмислення 
(С.Рубінштейн). За характером обробки мовленнєвого сигналу 
виділяють сенсорний, перцептивний і смисловий рівні сприймання. У 
процесі сприймання усного мовлення на сенсорному рівні 
відбувається акустичний аналіз і виділення звуків у складі слова, яке 
упізнається на перцептивному рівні. На смисловому рівні 
встановлюється смисл речення і всього висловлювання в цілому. 
Усну форму мовлення забезпечують такі види мовленнєвої 
діяльності, як аудіювання і говоріння, при цьому аудіювання 
розглядається як рецептивний вид мовленнєвої діяльності, який 
вимагає істотного напруження слухача в процесі здобуття 
інформації.  

У сприйманні змісту усного мовлення велику роль відіграють 
безпосередня наявність ситуації, інтонація, оскільки вони виконують 
функції членування мовленнєвого потоку на смислові блоки, 
оформлення висловлювань у єдине ціле, розрізнення 
комунікативних типів висловлювання, виступають як фактор 
емоційно-естетичного впливу. Додатковими носіями інформації в 
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усному мовленні виступають також міміка і жести. Науковці 
виділяють у сприйманні й розумінні усного мовлення такі етапи:  

1) визначення мотивів i завдань;  
2) виділення опорних одиниць сприймання (семантичних 

комплексів);   
3) поділ та інтерпретація інформації;  
4) «виведення» необхідного для розуміння комплексу знань із 

досвіду індивіда;  
5) внутрішнє проговорювання, спрощення думки, «переклад на 

свою мову»;  
6) контроль за якістю розуміння сприйнятого висловлювання;  
7) формування внутрішнього коду інтелекту на основі 

сприйнятих i осмислених нових знань.  
Усне вербальне спілкування відбувається також завдяки 

такому продуктивному виду мовленнєвої діяльності, як говоріння. 
Процеси породження усного мовлення охоплюють мотиви мовлення, 
орієнтацію в ситуації спілкування, одночасне програмування 
висловлювання, звукову реалізацію і контроль. Психологічна 
структура акту говоріння складається з чотирьох фаз:  

1) спонукально-мотиваційної (під впливом певного мотиву і при 
наявності мети висловлювання в людини з’являється потреба в 
спілкуванні);  

2) програмування і регулювання думок (на цьому етапі 
функціонує механізм внутрішнього оформлення висловлювання, 
який забезпечує вибір слів і граматичне прогнозування);  

3) виконавської (звукове й інтонаційне оформлення думки);  
4) контрольної (виявлення можливих помилок і їх 

виправлення). Фаза контролю передбачає наявність у мовця 
еталонів мовних одиниць, які формуються в процесі аудіювання і 
читання, порівняння з ними власного мовлення. 

Писемну форму мовлення забезпечують такі види мовленнєвої 
діяльності, як читання і письмо. Читання належить до рецептивного 
виду діяльності і спрямоване на сприймання і розуміння письмового 
тексту. Метою читання, як і аудіювання, є здобуття й обробка 
інформації. З психологічного погляду читання становить процес, 
який характеризується такими якостями, як правильність, 
усвідомленість, швидкість і виразність.  

Особливості письма як продуктивного виду мовленнєвої 
діяльності зумовлені насамперед відсутністю спільної ситуації i 
безпосереднього контакту мовця з реципієнтом. Це вимагає від 
мовця внутрішнього відтворення реципієнта, а також спонукає дбати 
про зрозумілість, деталізацію у викладі, добір таких мовних засобів, 
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які найкраще розкривали б думку. Писемне мовлення на відміну від 
усного характеризується більшою змістовністю, логічністю, точністю, 
досконалістю, оскільки в процесі породження у мовця є час на його 
обдумування, упорядкування, вдосконалення. Процес продукування 
писемного мовлення досить складний за своєю структурою. Він 
передбачає:  

1) орієнтування в умовах та завданнях писемного спілкування;  
2) формування думки та її лінійне розгортання;  
3) перекодування думки в мовні структури (синтаксування);  
4) пошук адекватних меті висловлювання слів у внутрішньому 

лексиконі;  
5) уведення слова у парадигматичні й синтагматичні 

відношення;     
6) реалізацію внутрішньої програми в зовнішньому 

висловлюванні за допомогою графічних знаків;  
7) контроль за результатом продукування тексту (усунення 

помилок і недоліків, удосконалення висловлювання). 
Важливе значення у формуванні зв’язного мовлення має 

внутрішнє мовлення, яке виконує функцію підготовки зовнішнього 
мовлення – усного і писемного (Б.Ананьєв, Л.Виготський, О.Лурія, 
О.Соколов та ін.). У внутрішньому мовленні відбувається інтонаційне 
членування мовлення: установлення порядку слів, їх логічного 
зв’язку в реченні тощо. Розвиток внутрішнього мовлення 
відбувається на основі писемного, що в свою чергу позитивно 
впливає на розвиток сприймання, пам’яті, уваги, логічного мислення 
(Б.Ананьєв). 

Необхідність створення ефективної методики мовленнєвого 
розвитку в розумово відсталих школярів визнається багатьма 
вченими-дефектологами (А.Аксьонова, Л.Вавіна, М.Гнезділов, 
Н.Кравець, В.Ковальчук, Л.Логвінова, В.Петрова, Г.Піонтківська, 
Н.Тарасенко та ін.). У працях науковців визначено можливості й 
основні умови навчання усного та писемного мовлення, його 
діалогічного і монологічного різновидів з урахуванням специфічних 
якостей кожної з форм мови. Однак методична система 
формування, розвитку і корекції зв’язного мовлення учнів допоміжної 
школи в сучасній вітчизняній корекційній психопедагогіці потребує 
подальшого вдосконалення, зокрема розробки та перевірки 
ефективності спеціальних методів і прийомів засвоєння знань, умінь 
і навичок з усного і писемного мовлення, їх взаємозв’язаного 
навчання.  
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Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у 
визначенні особливостей роботи з розвитку зв’язного мовлення 
учнів допоміжної школи в процесі засвоєння ними знань з мови.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З метою 
встановлення якісних і кількісних показників зв’язного мовлення 
учнів допоміжної школи нами було проаналізовано понад 100 творів 
усної і писемної форм художнього і ділового стилів учнів 9-х класів 
допоміжної школи.  

Результати аналізу учнівських робіт свідчать, що в усному 
мовленні більшість учнів уміє робити паузи між реченнями та в 
межах речення (61%). Однак значна кількість школярів цими 
вміннями не володіє (50%). У писемному мовленні 64% учнів не 
ставлять потрібні розділові знаки всередині та в кінці речень, не 
додержуються абзаців. Слід також зазначити, що 35% школярів має 
досить низький рівень умінь робити логічний наголос, 32% учнів 
говорить занадто тихо або, навпаки, дуже голосно, 31% 
користуються повільним темпом мовлення. Це свідчить про 
недостатню методичну досконалість процесу формування 
відповідних умінь і навичок, відсутність взаємозв’язку в процесі 
вироблення уявлень про усне і писемне мовлення та засоби 
вираження структурних компонентів тексту в обох формах.  

У художніх текстах обох форм мовлення показник 
використання синонімів, антонімів, слів з переносним значенням є 
суттєво низьким, що істотно зумовлює потребу пошуку нових шляхів 
удосконалення лексичної роботи на уроках української мови в 
допоміжній школі. Типовим недоліком є наявність у художніх текстах 
словосполучень, характерних для ділового стилю. Усе це свідчить 
про недостатній рівень умінь добирати потрібні мовні засоби з 
урахуванням мети, умов і завдань спілкування.  

Кількість ужитих простих і складних речень у текстах 
художнього і ділового стилів свідчить, що в усному мовленні 
розумово відсталих школярів переважають прості речення (84%). 
Типовою помилкою в будові речень обох форм мовлення є 
розривання простих речень з однорідними членами, з'єднаними  
сполучником і, або ж складнопідрядних, у яких відділяється підрядна 
частина.  

Отже, аналіз усного і писемного мовлення учнів з вадами 
розумового розвитку виявив ряд суттєвих недоліків. Так, школярі не 
вміють враховувати особливості ситуації спілкування в обох формах 
мовлення, порушують зв’язність, логічність та структурно-
композиційну цілісність висловлювань. У результаті недоречного 
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використання мовних засобів у їхньому мовленні виникає 
стилістичний розлад. Невміння користуватися інтонаційними 
засобами негативно позначається на писемному мовленні.  

Вважаємо, що опанування розумово відсталими учнями норм 
української літературної мови, практичне засвоєння ними 
стилістичних функцій мовних засобів у процесі сприймання, 
розуміння і продукування текстів різних стилів надає можливість 
засвоювати мову як діяльність, спрямовану на вироблення вмінь 
орієнтуватися в умовах, завданнях, ситуації спілкування, правильно 
обирати стиль майбутнього висловлювання, мотивовано 
використовувати мовні засоби.  Тому мовленнєвий розвиток учнів 
допоміжної школи слід розглядати як цілісну педагогічно 
організовану систему, яка охоплює зміст, принципи, методи і 
прийоми навчання, засоби, систему вправ, а також форми 
організації.  

Зміст навчання усного і писемного мовлення становить коло 
відомостей з мови і мовлення й визначається кінцевими цілями 
навчання української мови, передбаченими Державним стандартом 
спеціальної освіти. Складовою змісту навчання школярів є 
формування таких якостей культури зв’язного мовлення, як 
правильність, змістовність, логічність, зв’язність, точність і 
виразність. 

Ефективному засвоєнню знань, умінь і навичок з мови і 
мовлення сприяє використання наступних принципів: науковості; 
систематичності і послідовності; індивідуалізації і диференціації у 
навчанні; наочності; комунікативної спрямованості; органічного 
поєднання системи роботи з вивченням лексики, морфології й 
синтаксису; взаємозв’язку в розвитку мовлення й мислення; 
комплексного підходу до формування й корекції мовленнєвих умінь і 
навичок; системного підходу до взаємозв’язку усного і писемного 
мовлення в процесі їх розвитку; мотивації мовленнєвої діяльності.  

Спираючись на праці А.Алексюка, В.Бадер, М.Вашуленка, 
С.Дорошенка, В.Мельничайка, В.Онищука, В.Паламарчук, 
О.Савченко, М.Успенського, О.Хорошковської та інших науковців в 
галузі методики навчання української мови та дослідження 
дефектологів (А.Аксьонової, Л.Вавіної, Н.Кравець, В.Петрової та ін.), 
основними напрямками роботи з розвитку усного і писемного 
мовлення  в учнів допоміжної школи  нами визначено такі:  

1) засвоєння звукової сторони мовлення (формування дикції, 
засвоєння орфоепічних норм, оволодіння інтонаційною системою 
рідної мови);   
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2) опанування лексико-стилістичних засобів української мови, 
усунення лексичних помилок із мовлення розумово відсталих 
школярів;   

3) елементарне ознайомлення зі словотворчими засобами 
стилістики (на практичному рівні);  

4) засвоєння морфологічних засобів мови (оволодіння 
вміннями і навичками цілеспрямовано та усвідомлено 
використовувати частини мови та їх граматичні форми в текстах 
різних стилів);  

5) практичне засвоєння синтаксичних засобів мовлення (уміння 
користуватися такими одиницями, як словосполучення і речення, 
розвиток уявлень про стилістичні функції словосполучень, речень);  

6) формування вмінь будувати тексти усної і писемної форм, 
різні за типами і стилями мовлення;  

7) засвоєння інтонаційних засобів, уміння користуватися ними в 
різних ситуаціях спілкування.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Результативність процесу навчання 
усного і писемного мовлення залежить від раціонального 
використання методів навчання, спрямованих на оволодіння всіма 
видами мовленнєвої діяльності – слуханням, говорінням, читанням, 
письмом – пізнавальних і тренувальних, а також застосування 
спеціальних прийомів активізації, упорядкування, спрямування, 
підкріплення пізнавальної діяльності школярів, розвитку їхньої 
пізнавальної та мовленнєвої самостійності тощо.  

Завдання до практичних вправ мають бути зорієнтовані на 
формування вмінь усного і писемного мовлення як двох видів 
мовленнєвої діяльності, привчати учнів додержуватися правил 
усного і писемного спілкування, використовувати інтонацію, міміку, 
жести з метою змістовнішого, емоційнішого оформлення своїх 
думок, збагачувати їхній словниковий запас, увиразнювати 
мовлення в стилістичному відношенні. Спостереження, аналіз, 
продукування текстів різних стилів розвивають уявлення учнів про 
такі найважливіші функції мови, як пізнавально-репрезентативну, 
інформаційно-вольову, дидактичну, естетичну, пізнавально-
контактну.  

Системність у навчанні усного і писемного мовлення полягає в 
формуванні знань з мови, усного і писемного мовлення, їх 
закріпленні й поглибленні, удосконаленні мовленнєвих умінь у 
процесі вивчення всіх розділів програми («Текст», «Речення», 
«Слово» та ін.).  
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Робота з розвитку зв’язного мовлення учнів допоміжної школи 
в процесі засвоєння ними знань з мови має бути спрямована на 
засвоєння особливостей  функціонування мовних засобів у текстах 
різних стилів та на вироблення в учнів уміння мотивовано 
використовувати виучувані мовні одиниці в усному і писемному 
мовленні.  
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УСНОЇ ЛІЧБИ В СТАРШИХ 
КЛАСАХ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ 

Математика, як дисципліна в допоміжній школі містить у собі багатий 
потенціал для розвитку в учнів психічних процесів сприйняття, мислення, 
уваги, мови і пам'яті. Особливе значення з цієї точки зору має розв’язання 
арифметичних задач та проведення роботи з усної лічби. Усна лічба 
допомагає дітям краще адаптуватися до реального життя, знайомить їх з 
кількісними характеристиками навколишньої дійсності. Уміння швидко і 
правильно робити відносно нескладні обчислення в розумі має велике 
практичне значення, а також сприяє розвитку у них пізнавальних процесів і 
засвоєнню навчального матеріалу як з математики, так і з суміжних 
дисциплін. У статті розглянуті деякі шляхи удосконалення усної лічби в 
старших класах допоміжної школи з урахуванням особливостей їх пізнавальної 
діяльності. В якості пріоритетних виділяються певні види робіт і завдань для 
учнів. 

Ключові слова: учні з вадами розвитку, усна лічба, навички усних 
обчислень, прийоми усної лічби. 
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Дубовский С. 
ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УСТНОГО СЧЕТА В СТАРШИХ 

КЛАССАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 Математика, как предмет во вспомогательной школе 

содержит в себе богатый потенциал для развития у учащихся 
психических процессов восприятия, мышления, внимания, речи и 
памяти. Особое значение с этой точки зрения имеет решение 
арифметических задач и проведение работы по устному счету. 
Устный счет помогает детям лучше адаптироваться к реальной 
жизни, знакомит их с количественными характеристиками 
окружающей действительности. Умение быстро и правильно 
делать относительно несложные вычисления в уме имеет 
большое практическое значение, а также содействует развитию 
у них познавательных процессов и способствует усвоению 
учебного материала как по математике, так и по смежным 
дисциплинам. В статье рассмотрены некоторые пути 
усовершенствования устного счета в старших классах 
вспомогательной школы с учетом особенностей их 
познавательной деятельности. В качестве приоритетных  
выделяются определенные виды работ и заданий для учеников. 

Ключевые слова:  ученики с нарушением развития, устный 
счет, навыки устных вычислений, приемы устного счета. 

Dubovskiy S. 
THE WAYS OF IMPROVED OF ORAL COUNTING IN SENIOR 

CLASSES OF AUXILIARY SCHOOL 
Mathematics as a discipline in special school has a rich potential 

for the development of students' mental processes of perception, 
thinking, attention, language and memory. Of particular importance from 
this point of view must solve math problems and conduct of the oral 
counting. Oral counting helps children better adapt to real life, acquaints 
them with the quantitative characteristics of reality. The ability to quickly 
and accurately make a relatively simple calculations in your mind is of 
great practical importance, but also contributes to the development of 
their cognitive processes and learning of mathematics as well as from 
related disciplines. This article discusses some ways to improve oral 
counting in high school, secondary school, taking into account the 
characteristics of their cognitive activity. As highlighted some priority 
activities and assignments for students. 

Key words: pupils with defect of the development, spoken count, 
skills of the spoken calculations, receiving the spoken count. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливим науковими чи практичними завданнями. 
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Загальноосвітня спеціальна школа для дітей з особливими освітніми 
потребами здійснює навчання, виховання, розвиток і підготовку до 
суспільно-значимої праці аномальних дітей. Математика посідає 
особливе місце серед дисциплін, що вивчаються учнями допоміжної 
школи оскільки знання і навички з цієї дисципліни знаходять широке і 
повсякденне застосування у побуті та сфері обслуговування, на 
промисловому виробництві, у сільськогосподарській і обслуговуючій 
праці тощо.  

Шкільним навчальним планом передбачаються щоденні 
заняття з математики з першого по випускний клас включно. 
Програма як для молодших, так і для старших класів передбачає 
усні і письмові обчислення, знання дітьми мір і уміння користатися 
ними під час здійснення вимірювань і в різних побутових ситуаціях, 
розв’язання різних типів арифметичних задач, вивчення елементів 
геометричного матеріалу тощо. Учні повинні опанувати визначеною 
системою арифметичних знань, умінь і навичок, розширити і 
поглибити свої кількісні уявлення про явища навколишньої дійсності. 

Усна лічба, розв’язання арифметичних задач і прикладів, 
логічні завдання, різні практичні роботи (вимірювання, зважування, 
заміри часу, підрахунки вартості покупок тощо) зустрічаються в 
практиці допоміжної школи на уроках математики майже щодня. Під 
час виконання таких вправ і завдань в учнів формуються такі 
позитивні якості особистості, як наполегливість у роботі, 
самостійність, кмітливість, ініціативність, здатність міркувати 
нешаблонно і т.п.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Отже, 
можна стверджувати, що все це спрямовано на соціальну і побутову 
орієнтацію випускників допоміжної школи. Таким чином, у статті ми 
намагаємося доказати, що вивчення курсу математики передбачає 
формування в дітей цілого ряду практичних і теоретичних умінь і 
навичок, які прямо чи опосередковано пов’язані із усною лічбою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. Спеціальні 
дослідження, присвячені вивченню різних аспектів методики 
викладання математики в допоміжній школі (В.І. Басюра, 
О.В. Гаврилов, С.О. Дубовський, Н.І. Королько, Н.Ф. Кузьміна-
Сиром’ятнікова, О.М. Ляшенко, Г.М. Мерсіянова, М.М. Перова, 
І.В. Татьянчикова, А.О. Хилько, В.В. Ек та ін.), а також умовам 
ефективної соціальної адаптації випускників спеціальних шкіл 
(В.Ю. Карвялис, Ж.І. Намазбаева, В.М. Синьов, К.М. Турчинська та 
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ін.) свідчать: ті аномальні школярі, які достатньо володіють 
прийомами усних обчислень, значно успішніше справляються з 
навчальними і трудовими завданнями на уроках ручної праці і 
професійно-трудової підготовки, а в наслідок цього і ліпше в цілому 
адаптуються в суспільстві, вони також краще орієнтовані у потребах 
суспільства і більш об’єктивно оцінюють свої можливості 
(О.П. Хохліна, І.В. Татьянчикова).  

Крім цього, усна лічба разом з розв’язанням арифметичних 
задач є одним із засобів корекції і розвитку пізнавальної діяльності 
розумово відсталих учнів (В.І. Басюра, М.М. Перова, В.В. Ек і ін.) 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.Як свідчить 
практика допоміжної школи, систематичні вправи в усній 
обчислювальній роботі сприяють розвитку мови, пам'яті і логічного 
мислення дітей, оскільки сприсаються на активну участь таких 
психічних функцій, як увага, спостережливість, осмислення умови 
завдання, раціональний вибір послідовності дій чи міркувань тощо. 

Можна констатувати що, усна лічба необхідна для успішного 
вивчення курсу математики взагалі, і всіх основних розділів її 
програми зокрема. Не опанувавши усними обчислювальними 
операціями, неможливо опанувати аналогічними письмовими 
прийомами, які неухильно несуть у собі елементи усних підрахунків. 

Таким чином, математичні знання, уміння і навички можуть 
ефективно формувати в умовах проведення систематичної роботи з 
розвитку у аномальних дітей вмінь рахувати усно. 

У результаті ряду досліджень (В.І. Басюра, І.Г. Єременко, 
Н.Ф. Кузьміна-Сиром’ятнікова, М.І. Кузьмицька, П.Г. Тишин, 
М.М. Перова, Т.В. Ханутіна, А.О. Хилько, В.В. Ек і ін.) були виявлені 
особливості і труднощі засвоєння математичного матеріалу 
розумово відсталими дітьми, проаналізовані їхні причини і 
сформульовано деякі шляхи подолання таких труднощів та 
застереження помилок.  

Однак слід підкреслити, що до цього часу в методичній 
літературі недостатньо глибоко вивченим залишається питання про 
корекційну роль тих усних обчислень, що ґрунтуються не тільки на 
безпосередньо розрахунковій їх частині, а й на таких логічних 
прийомах, як аналіз, синтез, порівняння, упорядкування, 
заперечення, узагальнення, абстрагування і класифікація тощо. 
Саме цій проблемі присвячено наше дослідження.  

У спеціальній дидактичній і методичній літературі проблемі 
корекційної спрямованості усної лічби до нашого часу присвячено 
відносно мало публікацій Наявні теоретичні розробки й 
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експериментальні дані (В.І. Басюра, О.В. Гаврилов, Г.М. Перова, 
Т.М. Дульнєв, Н.Ф. Кузьміна-Сиром’ятникова, О.М. Ляшенко, 
Г.М. Мерсіянова, В.В. Ек і ін.) в основному розкривають специфіку 
організації вправ з усної лічби в допоміжній школі і навчання 
аномальних дітей загальним і прикладним прийомам усних 
обчислень. 

Вправи  в усних обчисленнях повинні пронизувати майже 
кожний урок математики (В.І. Басюра, Н.І. Королько, М.М. Перова, 
В.В. Ек і ін.). У допоміжній школі усна лічба  зазвичай проводиться на 
початку уроку, після організаційного моменту. Оскільки на най 
відбувається значна віддача розумових сил, тривалість його не 
повинна перевищувати в початкових класах 3-5 хв., а в старших 5-8 
хв. (Б.Л. Мершон, А.О. Хилько). Автори відзначають, “що проведення 
роботи з усної лічби дозволяє опитати у швидкому темпі, практично 
весь клас. Ця робота повинна за змістом бути органічно пов’язаною 
з темою уроку, як заохочення він може проводити ще  і наприкінці 
уроку” .  

Разом з тим особливо підкреслюється, що «Темп роботи учнів 
не повинний приводити до помилок, інакше може відбутися  
закріплення  невірних прийомів роботи. При підборі завдань, питань, 
дидактичних ігор, що використовуються під час усної лічби, 
необхідно піклуватися про їхню доступність і зацікавленість». 

Перед усною лічбою ставляться наступні дидактичні задачі: 
1) Готувати учнів до сприйняття нового матеріалу (коли для 

формування нових, складених розумових операцій актуалізується 
ряд вхідних у нього більш простих операцій). 

2) Знайомити дітей з новими прийомами усних обчислень, 
закріплюючи при цьому вже відомі. 

3) Переключати учнів з одного типу діяльності на іншій. 
4)  Готувати їх до життя і практичної діяльності, ставлячи перед 

ними завдання, з якими стикаються люди у повсякденному житті. 
5) За допомогою системи спеціальних питань і завдань 

перевіряти усвідомленість і правильність виконання домашнього 
завдання (“Відповіді в яких прикладах поділяються націло на 3? Які 
відповіді є парними числами? Яке число потрібно додати до 
відповіді третього приклада, щоб одержати тисячу?” тощо). 

6) Розвивати в школярів інтерес до навчання взагалі і до 
математики зокрема. 

Разом з тим результати бесід із учителями математики 
допоміжних шкіл, аналіз методичної літератури, власні 
спостереження за педагогічним процесом і лабораторні 
експерименти з учнями початкових середніх і старших класів 
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показують, що аномальні школярі погано володіють навичками усних 
обчислень. Зокрема, вони дуже повільно і з помилками складають, і 
особливо віднімають числа в межах 100, або доповнюють їх до 10, 
100 і 1000;  погано поділяють на однозначні і двозначні (круглі) числа 
навіть у цих межах, забувають  принцип множення і ділення на. 
одиницю з нулями і т.п. Нерідко від учителів-практиків  можна було 
почути, що учні старших класів усно рахують гірше, ніж учні 
початкових класів. 

Щоб з’ясувати, у чому причина даного положення речей ми 
провели також письмове анкетування вчителів математики зі східних 
і південних областей України (25 учителів, які проходили курси 
підвищення кваліфікації у Донецькому інституті післядипломної 
педагогічної освіти, і 18 учителів за нашим проханням  надіслали 
нам відповідь поштою ). 

Зведений аналіз отриманих даних показав, що серед причин 
поганого оволодіння учнями допоміжної школи навичками усної 
лічби можна виділити наступні: 

а)  недостатня кількість спеціальних методичних рекомендацій; 
б) відсутність чи обмеженість спеціальних ігор, роздавальних 

або наочних матеріалів; 
в) формальне проведення занять з усної лічби як просте 

повторення вивченого, без зв'язку з життям і без ігрових моментів та 
змагань;. 

г)  епізодичність проблемних питань, логічних вправ і завдань 
пов’язаних з усною лічбою для дітей у підручниках; 

д) відсутність у програмі допоміжної школи планування роботи 
з усної лічби від класу до класу, від простого до складного за 
принципом: 

 
 
 

Знайомство  

Закріплення  

Удосконалення 

Диференціація 

Автоматизація 
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Крім зазначених причин можна додати й особливість 
пізнавальної діяльності аномальних школярів, а також те, на що у 
своїх відповідях майже не вказували вчителі-практики: 

- недостатньо варіюються форми і завдання для проведення 
усної лічби; 

- для усної лічби в основному пропонуються лише приклади і 
практично відсутні задачі, у тому числі логічні; 

- епізодичність зв'язку між практичним досвідом учнів  і змістом 
матеріалів усної лічби. 

Щоб установити, якими засобами і методами навчання можна 
частково виправити ситуацію ми разом з вчителями математики 
загальноосвітніх спеціальних шкіл № 41 м. Слов’янська та № 33 
м. Краматорська організували на уроках таке проведення усної 
лічби, яке було орієнтоване на формування у учнів лічильно-
логічних операцій.  

Сутність такого навчання полягала: 
- по-перше, у систематичному повторенні на варіативному 

матеріалі нумерації чисел  по усіх вивчених раніше концентрах; а 
також у повторенні таблиці додавання і віднімання, множення і 
ділення, а також таблиць співвідношень іменованих чисел; 

- у колективному (y т.ч. по типу змагань) пошуку 
закономірностей чергування чисел, геометричних фігур, прикладів і 
т.п. для встановлення різних закономірностей чередування 
елементів різних множин, а також визначення зайвих і з'ясування 
відсутніх (пропущених) елементів цих множин; 

- у навчанні учнів групованню чисел, геометричних фігур, 
виражень тощо з обов'язковим обговоренням варіантів і відповідей 
подібних комбінацій (при цьому обговорювалися всі логічні 
особливості ситуацій за типом “а що було б якщо...”, “як змінився б 
результат у випадку...” і т.д.) 

Якщо проаналізувати специфіку завдань більш детально, то їх 
можна було б поділити умовно на такі групи:  

1. Завдання на кмітливість, наприклад:  
а) У потязі 14 вагонів. Хлопчик сів у сьомий вагон. Скільки 

вагонів попереду та позаду від хлопчика?  
б) Сходи складаються зі 7 сходів. Яка сходинка буде 

находитися посередині?   
в) Знайдіть, на скільки сума чисел одного ряду більше суми 

чисел другого: 
15, 17, 19, 21, 23, 25 
14, 16, 18, 22, 24, 20 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 

СЕРІЯ: Корекційна педагогіка і психологія  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

70 

г)  На скільки більше найменше однозначне число, ніж 
найбільше однозначне число. 

2. Завдання жарти, наприклад: 
а) На грядці сиділи 6 горобчиків, до них прилетіло ще 5. Кіт 

підкрався і схватив одного горобчика. Скільки горобчиків лишилося 
на грядці?  

б) Хлопчик написав на папері число 86 и каже своєму 
товаришу: «Не роблячи ніякого запису, збільш число на 12 и скажи 
мені відповідь». Трішечки подумавши товариш сказав відповідь. А ви 
дітки зможете зробити це ж саме?  

в) На груші росло 50 груш, а на вербі – на 12 менше. Скільки 
груш росло на вербі?  

3. Завдання з геометричним змістом. Наприклад:  
 а) з відрізком з’єднайте фігури однієї форми, з овалом – іншої, 

з півколом – третьої. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
4. Завдання комбінаторного характеру, наприклад: 
а) Скільки будь-яких колечок можна зробити з п’яти однакових 

маленьких бусинок і двох однакових великих бусин? Намалюй їх. 
б) Склади розклад на завтрашній день, так щоб було по одному 

уроку математики, читання та малювання. Запиши усі варіанти 
першими літерами з крапкою.  

в) Розставляючи знаки “+” та “-” між числами 9…2…4, склади 
усі можливі вирази.  

5. Завдання, в яких треба розібратися з відношеннями між 
об’єктами, наприклад: 

а) стовбур дуба товстіше, ніж стовбур сосни, а стовбур сосни 
товстіше за стовбур берези. Що товстіше: стовбур дуба або стовбур 
берези?  

б) Ручка дорожче ніж зошит, олівець дорожче ручки. Що коштує 
дорожче: олівець або зошит?  
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в) Груша важче яблука, а яблуко важче ніж персик. Що важче: 
груша або персик?  

г) Оля вище Віри, а Віра вище Наталки. Хто вище: Наталка чи 
Оля? 

д) Маша вище ніж Ніна, Ніна вище ніж Ліза. Зріст Маші вказано 
на малюнку. Покажи зріст Ніни та Лізи. Напиши, хто вище за всіх.  

 
            М.            Н.         Л.  
є) Якщо червоний олівець за довжиною однаковий жовтому, то 

жовтий олівець …. (за довжиною однаковий червоному).  
6. Математичні ігри і фокуси.  
а) Хто перший скаже “сто”.  
Грають двоє. Перший гравець називає будь-яке ціле число, яке 

не більше десяти, тобто він може називати 10 і будь яке число, яке 
менше 10. другий гравець добавляє до названого числа своє ціле 
число, яке теж не більше 10, і отриману суму говорить вголос. До 
цієї суми перший гравець прибавляє знов ціле число, яке не більше 
10. і також говорить отриману суму вголос. До нової суми другий 
гравець добавляє число, менше 10 до тих пір,  поки остаточна сума 
не буде 100.  

7. Математичні ребуси. 
 
 
 
 
 
 
 
Проведені надалі контрольні зрізи свідчать, що апробована 

спільно з вчителями методика формування в розумово відсталих 
учнів усних лічильно-логічних операція виявилася ефективною і 
заслуговує впровадження у шкільну практику і більш детального 
теоретичного осмислення. Зокрема, у дітей покращилися такі 
показники, як ефективність виконання завдань (на 40%), 

С 3 Ж 

ТІ 100 

С ВИ 100 К  



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 

СЕРІЯ: Корекційна педагогіка і психологія  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

72 

зменшилася кількість грубих помилок (на 30%), та зменшилась 
кількість часу на роздумування (на 3%).   

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Ми дійшли до висновку, що заняття з 
усної лічби потрібно проводити за визначеним планом з 
наростанням складності, збільшенням варіативності і будувати на 
числовому матеріалі, що підбирається відповідно до програми 
допоміжної школи, є близьким до практичного досвіду учнів. 
Матеріал для усних обчислень надається дуже стисло. Тому при 
складанні поурочних і тематичних планів вчителю необхідно 
ретельно продумати і намітити матеріал вправ, а так само види 
занять з усної лічби та їх організацією. 

Не слід давати задачі і приклади випадкового характеру. Усні 
обчислення повинні бути тісно зв'язані з основною темою уроку, 
підкоряючи його цільовій настанові. Вони рідко випереджають, а 
частіше доповнюють ту частину уроку, яка спрямована на вивчення 
нового матеріалу.  Одноманітне застосування тих самих форм усної 
лічби притупляє інтерес дітей, викликає нудьгу, тому вчитель 
повинний  різноманітити ці види занять.  Щоб  підняти  культуру  
усних обчислень на необхідну висоту, більше уваги потрібно 
приділити точності і швидкості таких обчислень таких обчислень та 
використання логічних вправ.  

При навчанні дітей усному рахунку від учителя допоміжної 
школи потребується вдумливий, умілий підхід до кожного учня. 
Варто не забувати, що одні учні лічать правильно, інші часто 
помиляються, треті рахують хоча і вірно, але дуже повільно, четверті 
рахують погано, повільно і чекають від  вчителя  індивідуальної 
допомоги. Усі ці особливості засвоєння учнями навичок усної лічби 
необхідно враховувати, інакше яка-небудь з названих категорій учнів 
може втратити інтерес і бажання рахувати усно. 
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УДК 376.014.5 
СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти є 
сприяння у реалізації прав на особистісний розвиток, рівний доступ до 
якісної освіти громадян з особливостями психофізичного розвитку, більшість 
з яких є інвалідами. Саме освіта є для них важливою формою соціального 
захисту, реальним шансом створення передумов самостійного і незалежного 
життя, трудової діяльності. У статті автор визначає низку особливостей 
освіти осіб з інвалідністю Виділяє основні напрямки реформування 
спеціальної освіти з урахуванням прогресивних світових тенденцій: від 
диференціації та інституалізації до інтеграції. Вказує на визначення нової 
методології розвитку спеціальної освіти в Україні, яка базується на 
демократичних, антидискримінаційних цінностях. 

Ключові слова:  спеціальна освіта, діти з особливостями 
психофізичного розвитку. 

Засенко В. 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 Одним из приоритетных направлений государственной политики в 
области образования является содействие в реализации прав на 
личностное развитие, равный доступ к качественному образованию 
граждан с особенностями психофизического развития, большинство из 
которых являются инвалидами. Именно образование является для них 
важной формой социальной защиты, реальным шансом создания 
предпосылок самостоятельного и независимой жизни, трудовой 
деятельности. 

Ключевые слова: высшее образование, дети с особенностями 
психофизического развития. 

Zasenko V. 
SPECIAL EDUCATION: CHALLENGES AND PROSPECTS 
One of the priorities of the state policy in the field of education is to contribute 

to the realization of the rights to personal development, equal access to quality 
education for people with special needs, most of who are disabled. It is education for 
them is an important form of social protection, a real chance to create the 
preconditions independent and independent living, employment. 

Keywords: higher education, children with special needs. 
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою 

статті є визначення основних напрямків реформування спеціальної 
освіти в Україні з урахуванням прогресивних світових тенденцій: 
від диференціації та інституалізації до інтеграції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Останнім часом в 
освітньому просторі України відбулися суттєві зміни стосовно 
ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, в т.ч. 
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і дітей-інвалідів. Основою цих змін є положення Конвенції ООН про 
права інвалідів (ратифіковано Україною 24.08.2008), низка законів 
України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про професійно-
технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні», «Про внесення змін до 
законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної 
освіти щодо організації навчально-виховного процесу», інші 
нормативно-правові документи. 

В Україні існує одна з найпотужніших систем спеціальної 
освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку. Так зокрема: 

Функціонує близько 390 спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) для 
дітей з особливостями психофізичного розвитку, в яких навчається 
понад 47 000 учнів. 

У складі загальноосвітніх навчальних закладів функціонує 
понад 530 спеціальних класів для дітей з особливостями 
психофізичного розвитку (інтегрована форма навчання), в яких 
навчається близько 6000 учнів. 

Водночас, за індивідуальною формою навчання у 
загальноосвітніх навчальних закладах  навчається близько 11 000 
дітей з особливостями психофізичного розвитку усталених 
категорій. 

Діти з особливостями психофізичного розвитку дошкільного 
віку навчаються у спеціальних дошкільних навчальних закладах 
(близько 190 закладів компенсуючого типу, де навчається понад 
18 000 дітей). 

Нині спеціальна освіта в Україні реформується з 
урахуванням прогресивних світових тенденцій: від диференціації 
та інституалізації до інтеграції. За роки незалежності визначено 
нову методологію розвитку спеціальної освіти в Україні, яка 
базується на демократичних, антидискримінаційних цінностях. 

Зокрема зусиллями науковців і практиків: 
-  розроблено концептуальні засади спеціальної освіти дітей з 

особливостями психофізичного розвитку; 
-  розроблено концептуальні засади інклюзивного навчання 

таких дітей;  
- на основі особистісно орієнтованого підходу розроблено 

Державний стандарт спеціальної освіти для дітей з 
особливостями психофізичного розвитку з корекційно-
розвитковою складовою; 

- розроблено науково-теоретичні засади і навчально-
методичне забезпечення вивчення жестової мови. 
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- розроблено Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 
з особливостями психофізичного розвитку; 

- на основі оновленого змісту відбувається навчально-
методичне забезпечення означеної освітньої галузі. 

До позитивів можна віднести й створення мережі закладів 
інноваційного типу для дітей з особливостями психофізичного 
розвитку (навчально-реабілітаційні, оздоровчі, багатопрофільні 
центри та ін.), активізацію діяльності громадських організацій та 
батьківських товариств.  

Так, зокрема, позитивні зрушення в освіті в т.ч. і спеціальній, 
очікуються від створення Громадської гуманітарної ради під 
головуванням Президента України. 

До прикладу можна навести лише окремі пункти протоколу за 
результатами одного з її перших засідань: 

Доручити Кабінету Міністрів України: 
- передбачати щорічно, починаючи з 2011 року, під час 

розроблення проектів законів про Державний бюджет України, 
необхідні кошти для створення у навчальних закладах 
сучасної навчально-реабілітаційної бази, зокрема забезпечення 
корекційним обладнанням колективного та індивідуального 
користування, підручниками і навчальними посібниками, у тому 
числі збільшеним шрифтом та шрифтом Брайля; 

- опрацювати питання вдосконалення умов оплати праці 
кваліфікованих спеціалістів для роботи з дітьми з 
особливими потребами, зокрема щодо встановлення їм доплат 
за особливі умови праці. 

Доручити Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України: 
- забезпечити разом із місцевими органами виконавчої 

влади за участю Національної академії педагогічних наук 
України, органів місцевого самоврядування активізацію роботи із 
запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання в 
дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах дітей з 
особливими потребами; 

- протягом двох місяців створити у вищих навчальних 
закладах післядипломної педагогічної освіти структурні 
підрозділи, які здійснюватимуть науково-методичне забезпечення 
інклюзивного та інтегрованого навчання осіб з особливими 
потребами та ін. 

Цілком зрозуміло, що зазначене не заперечує необхідності 
суттєвого посилення державної, наукової і практичної допомоги 
таким особам з метою задоволення потреб у якісній освіті. Слід 
зазначити що і донині існує низка негативних тенденцій і факторів, які 
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знижують ефективність освіти дітей з особливостями психофізичного 
розвитку: 

• Відсутній повний і доступний державний статистичний 
облік та єдина категоріальна класифікація дітей з особливостями 
психофізичного розвитку. 

• Відсутня рання діагностика розвитку дитини з особливими 
потребами та переддошкільна система допомоги дітям і їхнім 
родинам. 

• Відсутня технологія вчасного і в повному обсязі 
забезпечення спеціальних навчальних закладів сучасними 
спеціальними підручниками (шрифт Брайля, жестова мова), 
спеціальним навчальним обладнанням і сучасними 
комп'ютерними технологіями. 

• Наявна обмеженість контактів таких дітей з 
однолітками та іншими особами з широкого соціального оточення, 
які не мають вад розвитку. 

• Є недосконалого професійно-трудова підготовка осіб з 
особливостями психофізичного розвитку. 

• Фактично знищена система вечірнього і заочного 
навчання осіб з особливостями психофізичного розвитку та ін. 

Відтак, зусилля державних органів, науковців і практиків мають 
бути спрямовані на пошук ефективних стратегій і моделей освіти 
дітей з особливостями психофізичного розвитку. 

При цьому сучасний етап еволюції освіти осіб з інвалідністю - 
«від рівних прав до рівних можливостей, від інституалізації до 
інтеграції» - в Україні має визначатися низкою особливостей, 
зокрема: 

- забезпеченням рівного доступу до якісної освіти, права 
вибору особами з інвалідністю різних типів навчальних закладів, 
форм навчання; 

- трансформацією шкіл-інтернатів у заклади інноваційного 
типу; 

- зростанням кількості навчально-реабілітаційних центрів, в 
яких дітям з особливими потребами та їхнім батькам надається 
відповідна комплексна психолого-педагогічна допомога; 

- розширенням практики інтегрованого та інклюзивного 
навчання осіб з інвалідністю у загальноосвітніх школах та 
дошкільних установах, вищих навчальних закладах; 

- зростанням уваги до проблем ранньої діагностики і 
забезпечення своєчасної комплексної психолого-медико-
педагогічної корекції відхилень розвитку дитини; 
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- посиленням корекційно-розвивального компоненту в 
оновленому змісті і завданнях освіти дітей з особливими потребами 
відповідно до державних стандартів і програм; 

- виробленням нових підходів до фінансування, які 
забезпечать реалізацію механізму – «фінансується навчання 
дитини, а не навчального закладу; 

- розбудовою законодавчо та фінансово унормованого 
напряму навчання осіб з особливостями психофізичного розвитку в 
Україні – інклюзивного навчання; 

- модернізацією діяльності спеціальних закладів з метою 
надання їм функцій територіальних ресурсних центрів з 
(корекційно-реабілітаційної допомоги та психолого-педагогічного 
супроводу); 

- запровадженням у системі спеціальної освіти профільного 
навчання; 

- започаткуванням підготовки та перепідготовки кадрів для 
інклюзивного навчання з урахуванням вимог сьогодення; 

- розширенням різноваріантних форм здобуття освіти 
особами з порушеннями психофізичного розвитку; 

- введенням до штатних розписів освітніх та реабілітаційних 
установ для осіб з інвалідністю посад психологів, перекладачів, 
соціальних працівників та ін.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Реформування національної 
системи спеціальної освіти на засадах рівноправності має 
відбуватися на основі врахування соціокультурних факторів 
розвитку нашого суспільства, набутого на попередніх етапах 
досвіду комплексної психолого-педагогічної та медичної корекції 
порушень розвитку особистості. 

І на самкінець, як зазначає академік О.Я. Савченко, сучасне 
реформування освіти здійснюється у контексті потреб соціально-
інноваційного розвитку країни в умовах обмеженого 
фінансування, чітких часових рамок. Це зумовлює всебічне 
обґрунтування лише найважливіших проблем галузі і реальних 
шляхів їх розв'язання у найближчій перспективі ("прямо зараз"). 
Водночас реформування не може бути успішним, якщо 
здійснюється як потік постійних, неупорядкованих змін, не має 
широкої підтримки і розуміння у суспільстві і освітян. Тому цей 
процес необхідно супроводжувати системними змінами і широкою 
роз'яснювальною роботою. 

Ця теза безпосередньо стосується й системи освіти осіб з 
особливостями психофізичного розвитку. Адже саме обґрунтованість, 
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системність і послідовність (замість «шарахання») з боку в бік) 
реформаторських дій за цілковитої поінформованості всіх учасників 
освітнього процесу дозволять підняти освіту осіб означеної категорії до 
насправді європейського рівня за всіма показниками. 
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УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНОГО СКРІНІНГУ  
ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ІЗ ВНГП  

У статті розглядаються результати клінічного скрінінгу 
психофізичного розвитку дітей із ВНГП. Алгоритм клініко-психолого-
педагогічного діагностики дитини із вродженим незрощенням губи та 
піднебіння являє собою системну програму лінгвопатологічного дослідження 
стану функціональної системи мови та мовлення (семіотичної підсистеми, 
підсистеми програмування та регуляції мовленнєвих актів), а також вивчення 
особливостей когнітивного, емоційно-афективного та особистісного 
розвитку дітей із ВНГП різного віку. Автор пропонує три напрями 
логопедичної та психологічної допомоги у системі комплексної реабілітації 
дітей із ВНГП. Перший напрям передбачає набір корекційних технологій, які 
забезпечують подолання проблем мовленнєвого та психологічного розвитку, 
що притаманні усім дітям із ВНГП. Другий напрям визначає зміст роботи 
логопеда і логопсихолога у залежності від тяжкості дефекту мовлення 
(стану підсистем функціональної системи мови та мовлення) та варіанту 
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психомовленнєвого дизонтогенезу. Третій напрям має на увазі розробку та 
впровадження індивідуальних алгоритмів логопсихологічної корекції з метою 
забезпечення персоніфіковної траекторії  розвитку кожної дитини.   

Ключові слова: клінічний скрінінг, вроджене незрощення губи та 
піднебіння (ВНГП). 

Коноплястая С. 
ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКОГО СКРИНИНГА 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ВНГН 
В статье рассматриваются результаты клинического скрининга 

психофизического развития детей с ВНГН. Алгоритм клинико-психолого-
педагогического диагностики ребенка с врожденным несращением губы и неба 
представляет собой системную программу лингвопатологического 
исследования состояния функциональной системы языка и речи 
(семиотической подсистемы, подсистемы программирования и регуляции 
речевых актов), а также изучение особенностей когнитивного, эмоционально-
аффективного и личностного развития детей с ВНГП разного возраста.  

Ключевые слова: клинический скрининг, врожденное незаращение губы 
и неба (ВНГН). 

Konoplyasta S. 
SYNTHESIS OF CLINICAL RESULTS OF SCREENING 

PSYCHOPHYSICAL DEVELOPMENT OF CHILDREN VNGN 
 In the article the results of a clinical screening developmental needs of 

children with VNGN. Algorithm for clinical and psycho-pedagogical diagnosis of 
children with congenital cleft lip and palate is a system program lingvopatologi 
research on the state of the functional system of language and speech (semiotic 
subsystem, subsystems, programming and regulation of speech acts) and the study 
of the features of the cognitive, emotional, affective and personal development VNGP 
children of different ages. 

Keywords: clinical screening, congenital cleft lip and palate (VNGN). 
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою 

статті є визначення алгоритму клініко-психолого-педагогічного 
діагностики дитини із вродженим незрощенням губи та піднебіння 
різного віку. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Констатувальне 
дослідження здійснювалося у декілька етапів та у трьох стратегічних 
напрямах (клінічному, логопедичному, психологічному), які могли би 
виступати як самостійні, вирішуючи при цьому низку діагностичних 
та корекційних проблем психолого-педагогічного характеру.  

Згідно з алгоритмом клініко-психолого-педагогічного вивчення 
мовленнєвого та психічного розвитку дітей з ВНГП розроблено 
відповідну діагностичну методику, яка складалася із двох 
скрінінгових, або  підготовчих (клінічного та психолого-педагогічного) 
та чотирьох основних ( 3 підсистеми функціональної системи мови і 
мовлення та психологічний) блоків і розрахована на можливість 
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обстеження психомовленнєвого розвитку дітей з ВНГП, починаючи 
від народження до 18 років.  

Комплексне обстеження передбачало використання як методик 
психолого-педагогічної спрямованості, так і нейропсихологічних - для 
дослідження індивідуальних відмінностей у розвитку психічних функцій 
у дітей з ВНГП на різних етапах онтогенезу, а також виявлення 
можливих закономірностей формування психічних процесів у дітей із 
вродженими дефектами щелепно-лицьової ділянки у залежності від 
виду дефекту, строків хірургічного втручання та віку. 

Контингент обстежених дітей із вродженими незрощеннями 
губи та піднебіння склали діти усіх вікових категорій (від народження 
до 18 років) незалежно від стану психофізичного та інтелектуально 
розвитку. Дана позиція є принциповою, оскільки нас у першу чергу 
цікавила загальна картина психомовленнєвого розвитку зазначеної 
категорії дітей. Тому із загальної кількості обстежених дітей (522) ми 
не вилучали дітей з обтяженими варіантами розвитку. 

Більшість обстежених дітей склали діти від народження до семи 
років, з превалюванням вікової категорії від 1 до 3-х  років. Це є 
логічним, оскільки хірургічне відновлення губи та твердого/м’якого 
піднебіння на сьогодні в Україні здійснюється в основному до 
дворічного віку. Розподіл обстежуваних за статтю відповідає загальній 
тенденції більшої кількості  хлопчиків (59%), ніж дівчаток (41%). 

 Оскільки для нас було важливим визначитися у строках та 
ефективності логопедичного корекційного впливу залежно від етапу 
лікування (доопераційного чи післяопераційного), то діти були 
згруповані саме за цим показником з урахуванням їх віку.  

Обов’язково слід зазначити, що було виявлено значну кількість 
дітей, які перебували на етапі ліквідації післяопераційного або 
залишкового дефекту (див. табл.1), що мало безпосередній вплив на 
психофізичний та емоційний стан дитини.  

Таблиця 1 
Розподіл дітей з ВНГП за віком, статтю та отриманим лікуванням 

Стать 
Вік До  

операції 
Після  

операції Дівчатка Хлопчики 
Всього 

від нар. до 1р. 68 50 48 70 118 
1-3 р. 54 102 65 91 156 
4-6 р. 18 106 51 73 124 
7-11 р. 4 76 30 50 80 
12 -15 р. - 27 11 16 27 
16-18 р. 1 16 8 9 17 
Всього 145 377 212 310 522 
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Враховуючи вплив вчасного ортодонтичного лікування на 
подальший розвиток мовлення дитини з ВНГП,  ми прослідкували 
дані про надання ортодонтичної допомоги дітям різного віку. 
Зафіксовано факт недостатньої охопленості ортодонтичним 
лікуванням дітей з ВНГП із порушеннями прикусу, особливо у 
ранньому віці.(див. табл.2) . 

Таблиця 2 
Розподіл дітей із ВНГП на етапах лікування  

(хірургічного та ортодоничного) та логопедичної корекції  

Н а   е т а п і   л і к у в а н н я 
На етапі 

логопедичної 
корекції 

Х і р у р г і ч н о г о Ортодонти
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від 
нар.до 

1р. 
(118) 

41 - 12 - 8 10 - 28 90 - 118 

1-3 р. 
(156) 74 102 94 47 12 6 6 37 119 84 72 

4-6 р. 
(124) 101 88 77 34 7 6 2 54 70 86 38 

7-11 р. 
(80) 75 71 67 23 3 3 3 49 31 63 17 

12 -15 р. 
(27) 25 20 20 8 1 1 - 19 8 23 4 

16-18 р. 
(17) 15 13 10 - 1 - - 14 3 13 4 

Всього 425 294 270 112 32 26 11 201 321 269 253 
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61,5% обстежених нами дітей, що склало 321 дитину  взагалі 
не отримали ортодонтичного лікування (за даними медичних карток 
та анамнестичних даних). А лише 38,5% (201) отримали його у 
повному або неповному обсязі, вчасно або із запізненням. Так, зі 118 
дітей до одного року залишилися без допомоги ортодонта 90 дітей 
(76,3%), зі 156  дітей від одного до трьох років ородонтичне 
лікування не отримало 119 дітей (76%), а 56,5% (70 зі 124) дітей 4-6 
років також або не лікувалися у ортодонта взагалі, або із значним 
запізненням. В основному це діти, які спочатку не проходили 
лікування у спеціалізованих медичних центрах, або батьки 
легковажно поставлися до цього виду довготривалого лікування. 
Навіть у групі підлітків (27%) зафіксовані непоодинокі випадки 
відсутності необхідного ортодонтичного лікування.    

У 82% дітей, які не отримали раннього ордонтичного та 
хірургічного лікування зафіксовані деформації зубо-щелепної 
системи.  Виявлено деформації верхньої та/чи нижньої щелеп по 
сагітталі та трансверзалі, відмічені наявні деформації зубних рядів, 
адентію (відсутність зубів) одного або двох постійних бокових різців 
(ікл), порушення їх форми та розмірів, дефіцит місця для окремих 
зубів та ії неправильне положення. Частими є факти скупченості 
зубів саме у дітей, які не отримали вчасного, систематичного, 
тривалого ортодонтичного лікування.  

Зважаючи на визнаний спеціалістами низький рівень 
стоматологічного здоров’я у дітей з ВНГП, нами встановлено факт 
(за даними медичних карток і відповідей батьків), що 15% дітей з 
ВНГП ніколи не отримували стоматологічної терапевтичної допомоги 
з різних причин. Зазвичай батьками називалася як причина 
відсутність можливостей та неусвідомлення важливості лікування. 

У 12% доопераційних дітей відмічено поєднання вродженого 
дефекту губи та/або піднебіння з короткою вуздечкою язика. 
Зазвичай дана зубо-щелепна аномалія усувалася на першому етапі 
хірургічного лікування - під час хейлопластики, або під час 
ураностафілоплатики. Цим самим у першу чергу долалася 
перешкода у годуванні дитини, а по-друге – запобігалася можливість 
зміщення артикуляційних зон. 

Деформації зубо-щелепного апарату провокують развиток 
патологічної звуковимови. Відкритий, мезіальний, дистальний 
прикуси, дефекти коміркового відростка,  перешкоджають контактам 
губ, губ та зубів, язика та зубів и не дозволяють правильно 
артикулювати губно-губні, губно-зубні та призубні приголосні. Названі 
деформації також сприяють рефлекторному надмірному напруженню 
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м’язів шиї та гортані, що призводить до  порушення голосоведення та 
голосоутворення. 

Одним словом, відсутність або проведення ортодонтичного 
лікування із запізненням, у неповному обсязі ще більше посилює 
деформації середньої зони обличчя, дисгармонію розвитку скелету 
обличчя, викликані вродженими незрощеннями губи та піднебіння.  

Тим самим втрачається можливість формування правильного 
артикуляційного образу (або артикулеми) більшості звуків мови, яка 
значною мірою залежить від гармонійності і правильного 
співвідношення верхньої та нижньої щелепи, достатньої глибини 
присінка та загальної злагодженості роботи артикуляційних органів.   

Вже на цьому етапі дослідження виявилося наявним 
ускладнення процесу формування звуковимовної сторони мовлення 
у значної кількості дітей з ВНГП з причини стійких порушень розвитку 
зубо-щелепної системи. Для здійснення логопедичної роботи 321 
дитина (61,5%), незалежно від віку, безперечно, представляла 
собою групу логопедичного ризику. (див. табл. 2.) 

Згідно заключень отоларинголога, виписок з історій хвороби та 
показань батьків, ми звернули увагу на високий відсоток (76%) 
зафіксованих у 397 дітей різного віку частих ЛОР-захворювань, 
особливо захворювань середнього вуха, які негативно впливали на 
стан фізіологічного слуху. У загальному прослідкована тенеденція 
до збільшення кількості захворювань ЛОР-органів  та тяжкості їх 
протікання від більш пізніх строків оперативного втручання. У дітей, 
прооперованих до 2-х років  хвороб ЛОР-органів у медичних картах 
було зафіксовано значно менше. 

Ретроспективний аналіз з історій хвороби показав, що лише у 
25% дітей були присутні записи про стан слухової функції, про 
запальні процеси ЛОР-органів та надання допомоги у межах 
комплексного лікування дитини з ВНГП (включаючи випадки 
мікроотії).  

Тобто, більшості обстежених нами дітей і у жодному випадку 
саме у зв’язку з наслідками ВНГП, не перевірявся стан слухової 
функції, не було забезпечено вчасного додаткового обстеження 
фізіологічного слуху, консультування та лікування або 
профілактичної допомоги з метою запобігання вторинних ускладнень 
слуху. Слід зазначити, що при цьому спостерігалася певна 
відсутність взаємозв’язку первинних обстежень дитини у дитячій 
поліклініці та обстеженнями у центрах лікування ВНГП. Тим самим 
нівелюється ідея комплексності та систематичності лікування такої 
дитини.  
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Щодо стану зорової функції у дітей з ВНГП ми не проводили 
спеціального дослідження, лише можемо зазначити, що в історіях 
хвороби дитини з ВНГП висновки дитячого офтальмолога щодо 
хвороб очей були зафіксовані лише у випадках наявності складної 
патології. Однак, відповіді батьків свідчать про те, що у багатьох 
дітей особливо у дошкільному та молодшому шкільному віці 
спостерігалися зниження гостроти зору різного ступеня.  

Аналіз клінічної документації виявив наявність зафіксованих 
заключень дитячого невролога або психоневролога лише у 21% 
історій хвороби (109). В основному, це були висновки щодо 
неврологічного або психічного статусу дітей зі складними, 
поєднаними дефектами розвитку. Записів щодо неврологічної 
симптоматики, а особливо - мікросимптоматики були практично 
відсутні, або вони з’являлися із запізненням у результаті планового 
обстеження у поліклініці за місцем проживання. Тобто, у переважної 
більшості дітей з ВНГП спостерігається факт недостатності 
комплексного різностороннього діагностичного обстеження, зокрема 
неврологічного. 

Ми зважали на те, що наявність неврологічної 
мікросимптоматики не виявляється під час перебування дитини у 
клініці з приводу хірургічного лікування. А для нашого обстеження ці 
дані були необхідними, оскільки ми спостерігали такі прояви 
дефектів мовлення, які вказували саме на неврологічну 
симптоматику. Тому, з  огляду на це, до обстеження дітей  з ВНГП 
від народження до 3-х років було залучено дитячого 
психоневролога, який і визначав неврологічний статус дитини.  

У неврологічному обстеженні було задіяно 54 післяопераційні 
дитини з ВНГП до 3-х років. При обстеженні у 60%  (32) дітей було 
виявлено неврологічну симптоматику від легкої (24) до більш 
вираженої (8). Неврологічний статус цих 32 дітей (100%) включав 
наслідки ММД ( мінімальних мозкових дисфункцій) та порушення 
вегетативної нервової системи і проявлявся у вигляді легких гемі- та 
монопарезів кінцівок, змін м’язового тонусу, порушень рівноваги, 
координації та диференційованості рухів (загальних і дрібних), 
незначниих або виражениих асиметрій обличчя, косоокості, дрібного 
тремору ручок, підборіддя, здригувань тощо. Стан більшості цих 
дітей вказував (за висновками дитячого психоневролога) на 
церебрастенічний синдром, який проявлявся підвищеною нервово-
психічною втомлюваністю, емоційною нестійкістю у вигляді стійких 
порушень пам’яті та уваги (що підтвердили і наші подальші 
дослідження). Характерним для цих дітей був частий головний біль, 
не різко виражені вегетативні порушення (порушення сну, підвищена 
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пітливість), порушення загальної та дрібної моторики, підвищена 
збудливість, гіперактивність, роздратованість, плаксивість, 
нестійкість настрою, страхи, зниження загальної мотивації.    

У 45% дітей дошкільного та 39% дітей шкільного віку ми також 
спостерігали подібні неврологічні порушення, разноманітну  розсіяну 
неврологічну мікросимптоматику.  

Тобто, не претендуючи на остаточні висновки щодо 
неврологічного статусу дітей з ВНГП, використовуючи 
загальновідомі прийомі дослідження, нами виявлено обтяжуючі 
загальний психомоторний розвиток дитини неврологічні симптоми.  

 Їх наявність не може бути пояснена лише  впливом тяжкого 
вродженого дефекту щелепно-лицьової ділянки. Вірогідно, що 
співпадання у ембріогенезі  періодів активного розвитку обличчя та 
центральної нервової системи певною мірою пояснює 
комбінованість цих порушень та  взаємообумовленість і націлює 
дослідника на більш глибоку диференціальну діагностику їх проявів.  

Необхідно зазначити, що наші подальші дослідження 
особливостей загальної, дрібної, артикуляційної моторики та 
кінетики, кінестетичного, просторового та динамічного праксису 
праксису та гнозису (з використанням нейропсихологічних методик 
обстеження) підтвердили ці попередні висновки і засвідчили їх 
недостатню сформованість (у порівнянні з нормою).   

Із загальної кількості обстежених окремо було визначено групу 
дітей (8%), яку склали так звані синдромні діти (42 дитини). Тобто, це 
ті випадки тяжкої вродженої поєднаної патології (спадкового, 
мутагенного, тератогенного  характеру), коли вроджені незрощення 
губи та піднебіння є лише складовою частиною у синдромах, що 
зустрічаються у щелепно-лицьовій області (більше 150 синдромів) і 
супроводжуються порушеннями центральної нервової системи.  

Загальна стратегія дослідження не передбачала вилучення 
даної групи із контингенту обстежених, тому ці діти підлягали 
діагностичному обстеженню на усіх етапах констатувального 
експерименту (з урахуванням соматичного та психічного стану 
здоров’я, віку, можливостей роботи у стаціонарі або у спеціальному 
закладі освіти).  

У межах нашого дослідження, спираючись на аналіз клінічних 
висновків, додаткових медичних обстежень, архівних документів та 
анамнестичних даних виявилася наявність у дітей з ВНГП системних 
порушень розвитку: дихальної, зубо-щелепної системи, нервової 
системи, аналізаторних систем (слухової, зорової, рухової).  

Згідно з даними соціального паспорту сім’ї, нами виявлено 
неоднорідність соціального статусу дітей з ВНГП. (див. рис.1) Слід 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 

СЕРІЯ: Корекційна педагогіка і психологія  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

86 

зазначити, що від загальної кількості обстежених дітей (522 особи): 
лише 56% ( 292 ) мають повноцінну родину, 32% (167) дітей 
проживають у неповнних родинах, 63 (12%) дітей склали групу сиріт та 
напів-сиріт, які прибули до лікарні з Будинку малятка та  знаходилися 
на державному утриманні, або були на утриманні опікунів у їх сім’ях, 
або проживали у дитячих будинках сімейного типу. 

Розподіл дітей-сиріт та напів-сиріт за характером незрощень 
дещо відрізнявся від загалу. Переважну більшість складали діти (58) 
із наскрізними одно- та двобічними незрощеннями губи, коміркового 
відростка, твердого та м’якого  піднебіння (92%), а також діти (5) із 
ізольованим або наскрізним незрощенням верхньої губи (8%).  

Також характерним для більшості дітей-сиріт були значно 
пізніші строки хірургічного лікування (були випадки першого етапу 
операції навіть у 11-15 років), відсутність вчасного ортодонтичного 
та стоматологічного лікування. Усе це, безперечно, ще більше 
обтяжувало розвиток такої дитини, гальмувало її просування у 
розвитку мовлення зокрема. 

 Рис. 1. 

Розподіл дітей із ВНГП за соціальним станом

292
56%

167
32%

63
12%

діти з повної сімї діти з неповної сім'ї діти-сироти
 

Вірогідно, на рішення батьків залишити таку дитину у Будинку 
малятка вплинув тяжкий характер вродженої патології та незнання 
прогнозів щодо подальшого майбутнього такої дитини. Більше того, 
серед цих дітей був значний відсоток (52%) дітей із комбінованими 
дефектами, які до цього ж мали затримку психічного розвитку, або 
навіть розумову відсталість. Із 63 дітей останньої групи 37 дітей були 
круглими сиротами, а решта – 26 проживали у прийомних родинах.  
Щодо забезпечення логопедичною та психологічною допомогою цих 
дітей – теж спостерігалася або відсутність, або несистематичність  
необхідної корекційної роботи.  
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Оскільки одним із завдань було виявлення залежності 
мовленнєвого розвитку від характеру незрощення та його тяжкості, 
ми брали до уваги  характер щелепно-лицьової патології обстежених 
дітей.  Аналіз клінічних даних дозволив кількісно виділити групи 
дітей за характером незрощень (відповідно клінічної класифікації 
вроджених незрощень губи та піднебіння).  

Отримані дані свідчать про те, що серед вроджених дефектів 
щелепно-лицьової ділянки у обстежених дітей найчастіше 
зустрічаються вроджені наскрізні однобічні (ліво- або правосторонні) 
незрощення верхньої губи, коміркового відростка, твердого та 
м’якого піднебіння (56%); вроджені наскрізні двосторонні 
незрощення верхньої губи, коміркового відростка, твердого та 
м’якого піднебіння (18%), а також вроджені ізольовані та наскрізні 
незрощення верхньої губи (16%). (див. Рис. 2). 

Щодо форми твердого піднебіння, то у першу чергу слід зазначити 
у переважної більшості прооперованих дітей з приводу ВНГП 
формувалося або високе, вузьке (40,6 %) , або низьке, пласке тверде 
піднебіння (26,6 %). У 32,8% дітей  зафіксована нормальна форма 
твердого піднебіння. Перші два варіанти форми твердого піднебіння 
безперечно ускладнюють процес голосоутворення, змінюючи акустичні 
характеристики звуків у  резонаторній порожнині рота. 

Рис.2. 
Діаграма розподілу дітей з ВНГП за характером 

незрощення (відповідно до клінічної класифікації)
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вроджене ізольоване та наскрізне незрощення верхньої губи
вроджене ізольоване незрощення твердого та м'якого піднебіння
вроджене ізольоване незрощення м'якого піднебіння
вроджене приховане незрощення твердого та м’якого піднебіння
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Виходячи з того, що найважливішим компонентом забезпечення 
нормальної звуковимови є повне розмежування резонаторних 
порожнин – ротової та носовї, яке здійснюється за рахунок змикання 
м’якого піднебіння із задньою стінкою глотки під час фонації, ми 
звернули увагу на такий показник як наявність\відсутність піднебінно-
глоткової недостатності у післяопераційних дітей та її вплив на якість 
звуковимови.  

Піднебінно-глоткова (велофарингеальна) недостатність (далі - 
ПГН) характеризується нездатністю м’якого піднебіння і пов’язаних з 
ним м’язових структур до повноцінного змикання із задньою стінкою 
глотки, а саме валиком Пассавана і розмежування резонаторних 
порожнин. 

ПГН виникає при укороченні м’якого піднебіння, занадто 
широкому глотковому кільці, парезах та паралічах піднебінної завіси, 
вродженій недостатності тканин, глибокій носоглотці або з причини 
неадекватності змикання (часто має місце неврологічна 
симптоматика). Найчастіше ПГН пов’язують із післяопераційними 
наслідками вродженої щілини піднебіння. І навіть успішне оперативне 
закриття щілини не завжди гарантує повноцінного змикання 
компонентів піднебінно-глоткового кільця з різних причин, що може 
стати складною перешкодою у процесі формування усного мовлення.  

В ідеалі вивчення цього питання передбачало проведення 
аудиторського аналізу мовлення, назо-фаринго-ендоскопічного 
обстеження із застосуванням мовленнєвих та функціональних тестів, 
аеродинамічних вимірювань, аудіометричного та 
імпедансометричного дослідження слухової функції тощо. У межах 
нашого дослідження була відчутною недостатність можливостей та 
умов для комплексного обстеження та диференціальної діагностики 
піднебінно-глоткової недостатності у прооперованих дітей із ВНГП.  

Однак ігнорування даного аспекту видавалося нелогічним і 
невиправданим. Тому, виходячи із наявних можливостей, ми 
прослідкували загальні тенденції у даному питанні з тим, щоб 
визначитися чи є залежність між строками оперативного втручання, 
складністю проявів ПГН та рівнем назальності.  

Аналіз відповідей українських логопедів на питання анкет щодо 
особливостей роботи з дітьми з ВНГП, свідчить про те, що 55% навіть 
не змогли пояснити сам термін «піднебінно-глоткова недостатність», а 
95% ніколи не рекомендували дитині пройти додаткове 
інструментальне обстеження на предмет діагностики ВФН (навіть у 
випадках стійкої носової емісії) і були здивовані тим, що такі 
обстеження є можливими у спеціалізованих центрах лікування.  
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Ніхто із логопедів не орієнтувався у тому, що характер 
велофарингеального змикання (за місцем зімкнення) у чоловіка і жінки 
не є однаковим, що піднебінно-глоткова недостатність може 
прогресувати з віком (коли дитина стає підлітком, глибина носоглотки 
збільшується і це може спровокувати підсилення гугнявості). Це 
свідчить про недостатнє використання сучасних методів променевої 
діагностики ПГН у логопедичних цілях, про певну розірваність  або 
повну автономність роботи логопеда від інших фахівців, що, 
безперечно, ускладнює логопедичну роботу та гальмує досягнення 
максимально можливих результатів. 

Для оцінювання піднебінно-глоткової функції у більшості 
випадків нами було використано метод суб’єктивної візуальної оцінки.  

Незважаючи на те, що візуальний огляд традиційно 
використовується логопедами, даний метод навіть у фонаційному 
режимі виявився малоінформативним. Під час логопедичного 
обстеження нам вдавалося виявити наявність ознак піднебінно-
глоткової недостатності лише первинно, в основному отримати 
уявлення про характер порушень мовлення, оцінючи ступінь 
назалізації та характер звуковимови. Оскільки практично неможливо 
лише візуально достовірно оцінити щільність (достатність) 
велофарингеального змикання.   

Рис. 3. 

Результати візуального огляду м’якого 
піднебіння 106 післяопераційних дітей 4-6 

років у фонаційному режимі

37
34%

25
24%

21
20%

23
22%

м’яке піднебіння має достатню довжину і рухливість

м’яке піднебіння укорочене, але достатньо рухливе

м’яке піднебіння укорочене, недостатньо рухливе

м’яке піднебіння є занадто коротким
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У результаті візуальний огляд м’якого піднебіння 106 
післяопераційних дітей 4-6 років у фонаційному режимі показав (див. 
рис.3), що у 37 з них (34,5 % ) м’яке піднебіння мало достатню 
довжину і рухливість; укорочене, але достатньо рухливе м’яке 
піднебіння було у 25 дітей (23,5 %) ; укорочене, недостатньо рухливе 
– у  21 дитини (20%); а м’яке піднебіння  23 дітей (22 %) було 
занадто коротким, що виключало можливість подолання гугнявості 
без повторного оперативного втручання щодо його подовження або 
звуження глоткового кільця (за показаннями до хірургічних методів 
усунення ПГН).  

Ми спостерігали, що при ПГН знижувалася артикуляційна 
функція ротової порожнини, оскільки у ролі додаткових резонаторів 
виступала порожнина глотки та гортань, артикуляційна зона 
зміщувалася до глотки, що поряд з порушенням аеродинамічної 
основи мовлення призводило до виникнення компенсаторних 
артикуляцій, таких як носова вимова ротових звуків (особливо 
фрикативних), до послаблення вимови змичних звуків та появи 
призвуків, які надавали мовленню специфічності та позбавляли 
розбірливості.  

Тобто, з причини відсутності піднебінно-глоткового змикання 
або його недостатності носова порожнина стає парним резонатором 
ротової порожнини, що надає усім фонемам назального тембру. 
Ступінь вираженості назального резонансу мовлення залежить від 
відсутності/недостатності змикання, рухливості піднебінної завіси та 
скоординованості рухів язика та м’якого піденбіння. При цьому 
ступінь назалізаціє виявився різним – від незначного до тяжкого. 
(див. рис.4) 

При цьому слід зазначити, що у більшості країн нормальним 
вважається мовлення зрозуміле для оточуючих, незважаючи  на 
навіть значний носовий відтінок голосу та порушення звуковимови. Те, 
що за кордоном вважається нормальним, у нас вимагає корекційного 
впливу і кваліфікується як стійке порушення мовлення (ринолалія або 
ринофонія).  

Тобто, на сьогодні окреслилася як проблема термінологічна та 
змістовна невідповідність таких понять, як нормальне мовлення, 
нормальний голос, нормативне мовлення у дітей з вродженими 
незрощеннями губи та піднебіння за кордоном і в Україні. Це доводить 
необхідність  уточнення, узгодження і відповідної класифікації станів 
мовлення у даної категорії дітей з урахуванням досвіду і наукових 
поглядів у відкритому науковому просторі. 
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Одержані результати доводять необхідність розробки методики 
мовленнєвої терапії піднебінно-глоткової недостатності, яка не 
потребує хірургічної корекції. 

Ми стикнулися з необхідністю використання у подальших 
дослідженнях інструментальних, функціональних та сучасних методів 
променевої діагностики (рентгенографії, комп’ютерної томографії, 
назофарингоскопії).  З огляду на сучасний незадовільний стан 
розвитку мовлення дітей із ВНГП, здійснення комплексних досліджень 
у даній площині вважаємо доцільними. 

На сьогодні очевидно, що   діти із ВНГП являють собою 
поліморфну як у клінічному, соматичному, фізичному, так і у 
психолого-педагогічному відношенні категорію осіб. 

Рис. 4. 

Особливості тембрового забарвлення 
голосу у дітей 4-6 років з ВНГП після операції
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нормальний тембр

слабка назалізація і незначна носова емісія 

назалізація середнього ступеня, виражена носова емісія 

гіперназалізація 

 
 
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 

розвідок у даному напрямку. Враховуючи вищезазначене, йдучи 
шляхом пошуків науково-методологічного підгрунтя для 
забезпечення багатопрофільної, зокрема логопедичної та 
психологічної, допомоги у системі комплексної реабілітації дітей із 
ВНГП, сьогодні  нами розроблено і змістовно забезпечено три 
основні напрями всередині цієї програми.  
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Загальний (основний) напрям передбачає набір корекційних 
технологій, які забезпечують подолання проблем мовленнєвого та 
психологічного розвитку, що притаманні усім дітям із ВНГП. Другий 
напрям визначає зміст роботи логопеда і логопсихолога у 
залежності від тяжкості дефекту мовлення (стану підсистем 
функціональної системи мови та мовлення), та варіанту 
психомовленнєвого дизонтогенезу. Третій напрям також є 
обов’язковим і має на увазі розробку та впровадження 
індивідуальних алгоритмів логопсихологічної корекції з метою 
забезпечення персоніфіковної траекторії  розвитку кожної дитини.   
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ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У 

ЗМІСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ НЕЧУЮЧИХ ОСІБ ЩОДО 
ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЖЕСТОВОЇ МОВИ  

У статті представлено стратегію застосування в сучасних реаліях 
України особистісно зорієнтованого підходу в змісті спеціальної освіти для 
нечуючих. Проаналізовано сурдопедагогічні дослідження останніх років, які 
сприяють відходу від концентрації уваги на дефекті. Відстежено важливу 
роль ЖМ як засобу навчання і предмету вивчення. Акцентовано увагу на 
ставленні українських сурдопедагогів до національної жестової мови. Автор 
визначає ефективні умови застосування особистісно зорієнтованого підходу 
у змісті спеціальної освіти нечуючих, серед яких основними є сприяння 
реалізації гуманістично спрямованого, комунікативно-діяльнісного напрямків 
розвитку комунікативних умінь, навичок нечуючих дітей, використання 
жестової і словесної мов як засобів навчання між всіма суб’єктами освітнього 
процесу (діти, батьки, педагоги, обслуговуючий персонал), здійснення 
навчально-виховного процесу педагогами, котрі професійно володіють 
навичками жестової мови, формування динаміки сформованості рівня 
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володіння контактуючими мовами з урахуванням психофізичного стану та 
індивідуальних можливостей нечуючої дитини. 

Ключові слова: спеціальна освіта для нечуючих, жестова мова. 
Кульбида С. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОХОДА В 
СОДЕРЖАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С 

НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЖЕСТОВОЙ РЕЧИ 

Представлена стратегия использования в современных условиях 
Украины личностно ориентированного подхода в содержании специального 
образования для неслышащих. Проанализированы сурдопедагогические 
исследования  последних лет, которые способствуют ограничивают 
концентрацию внимания на дефекте. Акцентировано внимание на 
отношении украинских сурдопедагогов к национальному жестовому языку. 

Ключевые слова: специальное образование для глухих, жестовая речь. 
Kulbida S. 

APPLICATION INDIVIDUALLY ORIENTED APPROACHES IN THE 
CONTENTS OF SPECIAL EDUCATION FOR DEAF PARTYUSE OF 

NATIONAL SIGN LANGUAGE 
Presented the strategy of the individually oriented approach in the sense of 

special education for the deaf used in modern realities in Ukraine. Analyzed 
surdopedagogical researches for last years that contribute to the departure from the 
concept note on defect. Traced the role of sign language as a means of teaching and 
the learning subject.  Attention is focused on the Ukrainian surdopedagogues attitude 
to the national Sign Language. 

Keywords: special education for the deaf, sign language. 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 

важливим науковими чи практичними завданнями. У будь-якій 
країні перехід державної системи спеціальної освіти на нові етапами 
свого розвитку детермінується ставленням суспільства і держави до 
осіб з особливостями психофізичного розвитку і їхніх прав.  

Сучасні дослідження свідчать, що кінець ХХ – початок ХХІ 
століття характеризується переходом до нового періоду еволюції 
взаємостосунків в системі спеціальної освіти – переходом до якісно 
нового етапу розвитку відповідно до нового розуміння прав дітей [6]. 
У „Державному стандарті спеціальної освіти дітей з особливими 
потребами” (2003) відзначено, що тривалий час спеціальні школи у 
навчальному процесі увагу концентрували на розвитку ураженого 
аналізатора.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. 
Сурдопедагогічні дослідження в останні роки (Н.Б.Адамюк, 
Л.С.Димскіс, Г.Л.Зайцева, Н.В.Іванюшева, А.М.Комарова, 
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С.В.Кульбіда, І.І.Чепчина та ін.) сприяють відходу від концентрації 
уваги на ураженні. Провідною ідеєю сучасної спеціальної освіти для 
нечуючих є орієнтація на ефективне використання збережених 
систем та функцій, здатних взяти на себе компенсаторно-корекційне 
навантаження, що обумовлюють відповідну освіченість дитини, її 
інтеграцію в суспільство. Тому побудова науково обґрунтованої 
стратегії діяльності щодо розвитку національної системи спеціальної 
освіти потребує врахування  потенціалу вітчизняної дефектологічної 
науки у вирішенні теоретичних, методологічних і методичних 
проблем, детального аналізу „уроків” західного досвіду. Оскільки 
впродовж багатьох десятків років методи, що використовувалися у 
спеціальній методиці навчання, є предметом  активного 
обговорення, набувають суттєвих масштабів у світлі нових наукових 
досліджень з лінгвістики, психолінгвістики, генеративної граматики і 
невиправдано забутих старих.  Якщо звернемося до праць класика 
світової науки – Л.С.Виготського, то знаходимо концептуально 
виважений, науково-обгрунтований підхід навчання і виховання 
глухих дітей, який розкривав „багатство шляхів мовленнєвого 
розвитку [1]. Використовуючи термін поліглосія, вчений мав на увазі 
оволодіння глухими і словесною, і жестовою мовами. Дана концепція 
Л.С.Виготського, що заснована на його культурно-історичній теорії, 
базується на трьох головних і взаємопов’язаних постулатах: 

 надання вирішального значення соціальному аспекту 
(порівняно з біологічним) щодо феномену глухоти, оскільки 
здійснення соціального виховання осіб з вадами слуху нерозривно 
пов’язане з демократизацією самого суспільства, формуванням 
нового, гуманного ставлення до глухих людей (як і інших людей з 
особливостями розвитку); 

 визнання важливої ролі жестової мови поряд зі 
словесною у комунікативній і когнітивній діяльності глухої дитини, у 
засвоєнні ними соціального досвіду. Включення жестової мови у 
систему засобів педагогічного процесу осіб з порушеннями слуху – 
важлива зміна ідеології навчання і виховання глухих; 

 відпрацювання складного диференційованого підходу до 
мовленнєвого розвитку і виховання кожної дитини. Вивчення 
можливостей і створення умов колективної співпраці нечуючих дітей 
з чуючими, постановка проблеми спільного навчання нечуючих у 
середовищі чуючих.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою 
статті є визначення особливостей застосування особистісно-
зорієнтованого підходу у змісті спеціальної освіти нечуючих осіб 
щодо використання національної жестової мови. 
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З досвіду 
знаємо, що усне (звукове мовлення) у глухої дитини не розвивається 
за наслідуванням, як у чуючого ровесника. Навчання усному 
мовленню відбувається штучним шляхом, в спеціально створених 
умовах. Чи може відбутися повноцінне вільне спілкування між 
глухими дітьми на словесній (звуковій) мові? Можливо, це незначна 
деталь для комфортного життя глухих, на яку не варто звертати 
уваги? Адже дитина не може без спілкування. Емоційно-особистісне 
спілкування, спільна з дорослим діяльність є кардинальною, але не 
єдиною умовою повноцінного розвитку дитини.  

На певному етапі до початкової соціально-психологічної 
підсистеми „дорослий – дитина” підключається підсистема  „дитина 
– дитина”. З плином часу ровесник стає більш бажаним партнером у 
спілкуванні. Основні труднощі у нечуючих учнів пов’язані з 
незадовільною технікою читання (неправильне називання літер, 
відсутність навичок виразного читання, помилки при смислових 
паузах тощо). Написане слово, з яким чуюча дитина зустрічається в 
тексті, добре йому знайоме, він багаторазово його чув і сама 
використовувала його при усному спілкуванні. Нечуючі діти 
більшість слів впізнають вперше у процесі спеціального дошкільного 
навчання, зокрема, при читанні табличних слів, текстів.  

Відсутність слухових образів вербального світу не дозволяє 
глухій дитині оперувати ними. Такі діти зазнають великих труднощів 
у розумінні значення слів і граматичних форм. Відзначаючи труднощі 
у розумінні глухими дітьми тексту радянський науковець Н. 
Г. Морозова пов’язувала це з недостатнім запасом слів у таких дітей 
та нерозумінням значень слів.  

Відомий радянський сурдопедагог - С. О. Зиков  відзначав, що 
навіть уміння писати літери і слова ще зовсім не означає оволодіння 
письмовим мовленням, так само і оволодіння технікою читання 
зовсім не означає оволодіння усним мовленням. Техніка читання 
має своїм завданням розвиток правильного мовного дихання, 
голосоутворення, навчання вимові звуків, їхніх сполучень – звукових 
комплексів, роботу над наголосом, темпом мовлення, логічним 
наголосом. Названі навички цілковито необхідні для розвитку усного 
мовлення, але вони не створюють самої мови. Потрібна велика 
наполеглива робота над значенням кожного слова, над будовою 
його, над структурою речення, над взаємозв’язками слів у реченні. 
Всім добре відома ситуація, коли учня раптом перебивають, просять 
виправити неправильну вимову, а потім дозволяють продовжувати 
відповідати за змістом. Невже не можна занотувати помилки дитини 
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та запропонувати вчителеві індивідуальної роботи виправити по 
можливості помічені недоліки вимови?  

Наступний аргумент. Усні відповіді учня зрозумілі лише 
вчителю (та й ті зазвичай не завжди). Але вчитель знає, про що 
повинен говорити учень і це його виручає. Той, кому випало сьогодні 
дублювати текст уроку дактильно, добросовісно виконує завдання. 
Решта – відверто сумують. Їм відповіді в усній формі не доступні. І 
це має об’єктивні причини: віддаленість відповідаючого, недостатнє 
освітлення, порушення артикуляції. Обмеженість їхнього словника 
не сприяє ні повторенню, ні уточненню, ані засвоєнню матеріалу 
уроку. Кому на такому уроці добре? 

Для кожного учня думка його однокласників зовсім не байдужа. 
Учень позбавлений можливості знати думку однокласників з приводу 
його відповідей. Це негативно впливає на формування „Я-концепції” 
з усіма можливими наслідками, що випливають. Вчитися для 
вчителя, щоб він здогадувався про мої знання або вчитися для себе, 
щоб знати. Відповіді закодовані артикуляційним апаратом, не 
дозволяють слабкому учневі повторити матеріал, а сильному – 
перевірити свої знання. Клас позбавляється можливості  оцінити 
відповідь свого однокласника. Прекрасна можливість співпраці для 
досягнення навчальної мети за такої ситуації втрачена.  

Лише тому, що рівень володіння жестовою мовою не залежить 
від стану слухової функції, він дозволяє обговорювати всі проблеми 
особистого та шкільного життя, сприяє опануванню соціально-
рольового досвіду, необхідного для комфортної життєдіяльності. 

Таким чином, сурдопедагогіка, за думкою Л.С.Виготського, 
зневажаючи жестову мову, викреслює зі свого кола величезну 
частину колективного життя та діяльності глухої дитини.  

Лев Семенович Виготський писав: „Учень повинен зробити 
„єгипетську роботу”, щоб пройти повний курс навчання мовленню. 
Його мовлення не встигає за його розвитком. Він (учень) набуває 
не мовлення, а вимову; у дитини відпрацьовують не мову, а 
артикуляційні навички. Тому учень створює своє мовлення – 
мімічне”. Досвід навчання глухих спрямовується головним чином на 
ліквідацію втрати слуху, тому одним з провідних завдань 
спеціального навчання вважається формування словесного 
мовлення учнів зі слуховою депривацією. Під час вирішення цього 
завдання і виникають характерні саме для спеціальної школи 
проблеми якості знань. Відомо, що рівень володіння словесною 
мовою (усна і письмова форми) у більшості випускників спеціальних 
освітніх закладів доволі низький, не дивлячись на великі ресурсні 
затрати навчально-виховного процесу, величезні зусилля 
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організаторів у формуванні комунікативної компетентності глухих 
учнів. Розрив між цілями навчання і життєвими інтересами нечуючих 
осіб Л.С.Виготський назвав „гальмом”, „основним недоліком школи 
глухих”. 

Але за радянських часів в силу відомих обставин ідеї 
Л.С.Виготського були проігноровані сурдопедагогікою і 
використовувалися настільки селективно, що досить часто йшли 
всупереч основним положенням його концепції.  

В наш час не зовсім вірно говорити про протиріччя між 
прихильниками усного методу навчання і тими, хто виступає за 
метод жестів, оскільки, як підтверджує практика, жодна наукова 
основа не виправдовує використання „чистих” методологій. 

Як справедливо зазначала російська дослідниця Г. Л. Зайцева, 
«розвиток суспільства, наукової думки йде шляхом, передбаченим 
вченим ще 70 років назад, оскільки Лев Семенович вірив, що 
педагогіка буде соромитися такого поняття, як „дефективна 
дитина”, „дитина-інвалід”. Від нечуючих осіб більше не 
вимагається бути такими, як більшість. Глуха людина, як і будь-
яка інша, з особливостями у розвитку, має право на максимально 
можливе для неї самовираження у суспільному житті, освіті, 
творчості, трудовій діяльності» [2. с. 56]. 

Діаграма №1 

рівень володіння жестовою мовою (чуючі)

низький
25%

не володію
14%

високий
18%

середній
43%

 
 
Метод білінгвального навчання охоплює рівнозначно і жестову 

мову, і словесну мову. Національні невербальна і вербальна мови 
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виступають як рівноправні засоби навчально-виховного процесу.  
Дослідниками [2,3,5,6] підтверджується факт про те, що успіх  
вільного соціально-емоційного розвитку дитини з порушеннями 
слуху, одержання нею повноцінної освіти має забезпечуватися  
середовищем жестово-словесної двомовності.  Це передбачає 
вільне і якісне володіння сурдопедагогами двома контактуючими 
мовами: 

Для прикладу наведені дані опитування педагогів, що були 
учасниками Всеукраїнського науково-методичного семінару 
„Жестова мова в освіті осіб з порушеннями слуху” у м. Біла Церква 
12.06.2006 року. Діаграма №1 засвідчує рівень володіння навичками 
жестової мови (ЖМ) чуючих сурдопедагогів (44 особи). Діаграма №2  
засвідчує рівень володіння ЖМ нечуючими педагогами (10 осіб). 

 
Діаграма №2 
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А отримати уявлення про ставлення до використання ЖМ у 

спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі поряд зі  
словесною допоможе діаграма №3, де жоден з учасників опитування 
не висловив негативного чи байдужого ставлення до використання 
ЖМ, а також обов’язкову участь у навчально-педагогічному процесі 
нечуючих вчителів – носіїв жестової мови. Власне, глухі вчителі є 
соціальними моделями для нечуючих учнів, взаємодіючи з ними і 
чуючими вчителями, зможуть організувати навчання жестової мови 
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для батьків, технічного персоналу, та допоможуть удосконалювати 
навички жестової мови  колегам-сурдопедагогам. Окрім 
обов’язкового володіння ЖМ, практика білінгвального навчання 
передбачає  участь у навчально-педагогічному процесі нечуючих 
вчителів – носіїв жестової мови. Саме  глухі вчителі є соціальними 
моделями для нечуючих учнів, взаємодіючи з ними і чуючими 
вчителями, зможуть організувати навчання жестової мови для 
батьків, технічного персоналу, та допоможуть удосконалювати 
навички ЖМ колегам-сурдопедагогам. 

 Діаграма №3 
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Науковою основою активного використання жестової мови є 

сучасні докази вчених про те, що: 
1. Жестова мова як багатий, складний та унікальний засіб 

комунікації і з точки зору лінгвістики має всі компоненти мови   як 
повноцінної знакової комунікативної системи. 

2. Існують невропатологічні дослідження британських вчених, 
які вивчали мозок хворих людей, що перенесли інсульт головного 
мозку. Вони аргументовано доводять, що жестові мови займають у 
мозку людини те ж саме місце, що й словесні мови [5]. Так, ураження 
лівої півкулі головного мозку у праворуких людей призводить до 
афазії жестової мови. У чуючих пацієнтів відповідно спостерігається 
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афазія їхньої словесної мови. Цікавим є те, що просторово-візуальні 
стосунки регулюються правою півкульою.  Не дивлячись на те, що 
жестові мови відносимо саме до просторово-візуальних систем, у 
хворих інсультом,  у яких  уражена права півкуля мозку, не 
спостерігається  порушень або афазії жестової мови. 

Приклад з життя Болдирєвої Н.А. – завідуючої  дитячим  
садком  №113  для глухих дітей м. Одеси: „Мама Надії Артемівни  
втратила слух у ранньому дитинстві, її старша сестра мала 
нормальний слух, щоб мати можливість спілкуватися з молодшою 
сестрою, старша сестра  вивчила дактильне мовлення. Пройшли 
роки… Коли тітці Надії Артемівни виповнилося 80 років, її розбив 
інсульт, наслідком чого стала повна втрата усного мовлення. І 
яким же радісним було здивування Надії Артемівни, коли вона 
провідуючи хвору у лікарні, засвідчила факт спілкування тітки 
помірними, спочатку досить обережними рухами пальців руки. З 
кожним разом така комунікація ставала все якіснішою і  
чіткішою”[3]. 

3. Вчені доводять, що головною системою організації 
мислення, є не мова, а семантичні категорії. Тому володіння 
кількома мовами не означає існування кількох мислень. Мислення  
двомовної особи стає понятійно багатшим за рахунок додаткових 
ресурсів потенційної варіативності, що виділяється у мовленні 
особи.  Що стосується пам’яті, то вченими доведено, що для 
позначення одного й того ж поняття у двох мовах існує єдина 
семантична база, тобто інформація, сприйнята однією мовою, з 
успіхом може бути відтворена двомовною особою другою мовою, за 
умови її якісного розуміння [3,6]. 

Наприклад, при перевірці засвоєння змісту слова пояснити 
учень показує жестом ПОЯС. Це свідчить про те, що учень 
механічно засвоїв слово, орієнтуючись лише на писемну оболонку 
перших літер слова, не вдаючись до усвідомленого розуміння 
значення слова. Таких прикладів можна навести безліч: дорогою 
ціною – усвідомлюється як  ДОРОГА, жовтуха – ЖОВТИЙ та ін. За 
умови, коли сурдопедагог вчасно помічає негативне явище і 
виправляє його, інформація не залишається поза увагою учня, а 
стає надійною основою для розвитку мовної компетенції в 
подальшому навчанні, якою нечуючих учень може вміло 
користуватися.  

Якісне розуміння інформації на будь яких етапах навчально-
виховного процесу відіграє важливу роль у когнітивному розвитку 
дитини з порушеннями слуху. Повноцінний розвиток двомовності 
може початися лише тоді, коли є достатня база лінгвістичної 
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компетенції, що засвоєна на рідній мові [1,4]. Рідною мовою щодо 
розвитку глухої дитини є національна жестова мова. 

Діти, за свідченнями зарубіжних вчених, які навчаються у школі 
не використовуючи рідної мови, відчувають набагато більше 
труднощів щодо отримання знань порівняно з їх чуючими 
ровесниками. Але ці труднощі не інтелектуальні, а лінгвістичні.  

Прикладом білінгвального методу навчання є державна 
педагогічна система у Швеції, яка запроваджена з 1980 року. 
Шведська жестова мова і швецька (словесна) мова у писемній формі 
є основними засобами навчання. Всі  викладачі (чуючі і нечуючі), 
особливо - молоді, вільно володіють жестовою мовою. Такий метод 
навчання дозволяє використовувати у школі для глухих абсолютно ті 
ж програми, що використовуються у звичайних загальноосвітніх 
школах. Виключення становить програма зі швецької мови, вона 
вивчається за принципами другої мови як іноземної. Точно так 
вивчається і англійська мова. За статистикою 25% випускників 
отримують і вищу освіту. На одній території зі школою розміщений і 
дитячий садок для нечуючих малят. Згідно з державною програмою 
з дітьми навчання проводиться на основі рідної мови. Про роботу з 
батьками слід сказати окремо. З початку постановки діагнозу 
«глухота», батьки починають вивчати жестову мову. Працюючим 
мамам і татам на роботі звільняють 1 день для таких занять зі 
збереженням зарплати. Соціальна допомога від держави не 
надається, якщо батьки не відвідують такі курси. Власне, у Швеції 
батьки поповнюють ряди перекладачів, на відміну від ситуації в 
Україні, коли перекладачами жестової мови стають, в основному,  
чуючі діти глухих батьків [5]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Виходячи з вищезазначеного 
відмічаємо наступні концептуальні висновки. Ефективними і 
своєчасними умовами застосування особистісно зорієнтованого 
підходу у змісті спеціальної освіти нечуючих є:  

- сприяння реалізації гуманістично спрямованого, 
комунікативно-діяльнісного напрямків, що сприяють розвитку 
комунікативних умінь, навичок нечуючих дітей; 

- жестова мова є рівноправним і рівноцінним засобом 
навчального процесу в умовах слухової депривації; 

- використання жестової і словесної мов як засобів навчання 
між всіма суб’єктами освітнього процесу (діти, батьки, педагоги, 
обслуговуючий персонал); 

- здійснення навчально-виховного процесу педагогами, котрі 
професійно володіють навичками жестової мови,  та обов’язкова 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 

СЕРІЯ: Корекційна педагогіка і психологія  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

102 

участь нечуючих педагогів як носіїв жестової мови у педагогічній 
діяльності; 

- формування динаміки сформованості рівня володіння 
контактуючими мовами з урахуванням психофізичного стану та 
індивідуальних можливостей нечуючої дитини. 
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УДК: 376.1-056.2. 329 
НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ АРТ-
ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОРЕКЦІЙНІЙ ОСВІТІ ТА 

СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 
У статті розкриваються науково-методологічні засади використання 

арт-терапевтичних технологій в корекційній освіті та соціальній сфері. 
Трансформація соціально-політичної, економічної, культурно-інформаційної 
сфер, суспільства в цілому стимулює розвиток арт-терапевтичних 
технологій педагогічного та соціально-психологічного спрямування. Важливо 
відзначити значний профілактичний,  діагностичний, психокорекційний та 
виховний ефект занять арт-терапією, з’ясувати науково-методологічні 
засади лікувального впливу арт-терапії, особливо зі зростанням інклюзивних 
тенденцій у вітчизняній освітній галузі. 

Ключові слова: арт-терапія, корекційна освіта. 
Ленив З. 

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В КОРРЕКЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
В статье раскрываются научно-методологические основы 

использования арт-терапевтических технологий в коррекционной 
образовании и социальной сфере. Трансформация социально-политической, 
экономической, культурно-информационной сферы, общества в целом 
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стимулирует развитие арт-терапевтических технологий педагогического и 
социально-психологического направления. Важно отметить значительный 
профилактический, диагностический, психокоррекционных и 
воспитательный эффект занятий арт-терапией, выяснить научно-
методологические основы лечебного воздействия арт-терапии, особенно с 
ростом инклюзивных тенденций в отечественной образовательной 
отрасли. 

Ключевые слова: арт-терапия, коррекционное образование. 
Leniv Z. 

SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF USE ART 
THERAPY TECHNOLOGY IN SPECIAL EDUCATION AND SOCIAL 

SPHERES 
 The article describes the scientific and methodological basis for the use of art 
therapy techniques in correctional education and social services. The transformation 
of socio-political, economic, cultural and information sphere, society encourages the 
development of art therapy technologies of educational, social and psychological 
direction. It is important to note the significant prophylactic, diagnostic, and psycho 
educational effect art therapy classes, find out the scientific and methodological basis 
of therapeutic effects of art therapy, especially with the growth of inclusive 
educational trends in the domestic industry. 
 Keywords: art therapy, rehabilitative education. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливим науковими чи практичними завданнями. В Україні арт-
терапія тривалий час розвивалась у певному науковому та 
культурному „підпіллі” зусиллями окремих ентузіастів у різних 
галузях. Ентузіасти арт-терапії від психології, психіатрії, освіти, 
мистецтва довший час не мали можливості обмінюватися 
досягненнями, досвідом, цікавими ідеями. Тобто вітчизняна традиція 
арт-терапії існувала у дефіциті рефлексії над шляхом власного 
розвитку [1]. Але з часу заснування Української Арт-трапевтичної 
асоціації ситуація докорінно змінилася: науковці та практики з усіх 
регіонів України об’єднують свої зусилля для пропагування арт-
терапії як ефективного та екологічного шляху зцілення особистості 
через творче самовираження у мистецтві, а також виокремлення 
науково-методологічних основ застосування арт-терапії у різних 
сферах. 

Зокрема, дослідники в галузі корекційної та соціальної 
педагогіки в пошуках ефективних засобів корекції різноманітних 
психофізичних порушень все більше орієнтуються на використання 
арт-терапевтичних технологій на основі  мистецтва в процесі 
навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного 
розвитку. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Проблема розробки наукового підґрунтя застосування методів арт-
терапії як допоміжного засобу корекції психофізичних порушень є 
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особливо актуальною на сучасному етапі розвитку науки і практики 
корекційної освіти та соціальної сфери, яка останнім часом приділяє 
особливу увагу діагностиці та корекції психічного розвитку особливих 
дітей у педагогічному процесі (В.Бондар, В.Засенко, І. Дмітрієва, 
А.Колупаєва, В. Липа, В.Тарасун, Т.Сак, В.Синьов, А. Шевцов, 
М. Шеремет та ін.). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. Питання 
становлення, розвитку та застосування арт-терапії розглядалися 
науковцями у світовому та вітчизняному соціокультурному та 
історико-психолого-педагогічному досвіді всесторонньо: в 
медичному (В.Бетхерєв, Е.Гутцман, Дж.Дебуффе, І.Догель, 
Е.Ескіроль, С.Корсаков, І.Павлов, М.Річардсон, І.Сєчєнов, 
І.Тарханов, А.Хілл Г.Шипулина, та ін.), психологічному (М.Бетенскі, 
Е.Бурно, Л.Виготський, Д.Віннікотт, О.Вознесенська, А.Захаров, 
О.Копитін, Е.Крамер, С.Кратохвіл,  Р.Лобан, О.Лурія, М.Наумбург, 
К.Роджерс, К.Рудестам, Б.Теплов, З.Фройд, К.Юнг, та ін.), 
педагогічному (Л.Аметова, Н.Ветлугіна, Д.Воробйова, А.Грішина, 
В.Езікеєва, Т.Комарова, Л.Лєбєдєва, Г.Рід, Н.Сакуліна, Е.Сурно, 
І.Щуркова та ін.), корекційному (Б.Айзенберг,  Г.Беденко, 
Т.Вохмяніна, Л.Гаврильченко, О.Гаврілушкіна, О.Декролі, Ж.Демор, 
І.Дмитрієва, Г.Добровольська, І.Євтушенко, О.Єкжанова, Т.Зінкевич-
Євстігнєєва, О.Караванова, Л.Комісарова, Л.Кузнєцова, І.Левченко, 
О.Мастюкова, О.Медвєдєва, Т.Миронова, С.Міловська, 
О.Московкіна, Ю.Некрасова, Н.Паутова, В.Петрушин, М.Поваляєва, 
Є.Рау, З.Рибакова, Е.Сеген, Д.Соколова, Р.Фортуната, М.Чистякова,  
Г.Чебанян,  С.Шушарджан та ін.) аспектах. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Терапія за 
допомогою мистецтва, як окрема галузь теоретичного і практичного 
знання, що знаходилась між мистецтвом і наукою, з`явилась у 30-х 
роках XX століття. Дещо пізніше у професійному лексиконі 
психологів Західної Європи почав уживатися термін «арт-терапія» 
[1]. Дослівно поняття “арт-терапія” з англійської мови можна 
перекласти як “лікування, на основі занять художнім мистецтвом”.  

Досить точне тлумачення арттерапії знаходиться в документах 
Британської асоціації арттерапевтів: „арт-терапія безпосередньо 
пов`язана зі створенням візуальних образів, і цей процес 
передбачає взаємодію між автором художньої діяльності 
(пацієнтом), самої художньої діяльності та психотерапевтом. Арт-
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терапія, як і будь-який інший вид психотерапії, пов`язана з 
усвідомленням психічного матеріалу, і в арт-терапії цьому сприяє 
багатство художніх символів та метафор. Естетичні стандарти в 
контексті арт-терапії не мають великого значення. Основою арт-
терапевтичної взаємодії є вираження та конденсація 
неусвідомленого психічного матеріалу за допомогою творчої 
експресії” (БААТ, 1989, цитата за: Waller, 1991)[4]. 

Як зазначає провідний спеціаліст арт-терапевтичного руху 
Росії О.Копитін, словосполучення “арт-терапія” в науково-
педагогічній інтерпретації являє собою забезпечення емоційного 
самопочуття та психологічного здоров`я особистості, групи, 
колективу засобами художньої діяльності та відображає процеси 
уособлення самостійних напрямків: медичного, психологічного, 
соціального та педагогічного[4]. 

На практиці арт-терапія не завжди пов`язана з лікуванням у 
строго медичному значені слова. Therapeia (від грец. – турбота, 
догляд), турбота про людину та лікування розуміється, як 
„соціально-психологічне лікування”, виправлення (корекція) 
стереотипів поведінки та підвищення адаптаційних можливостей 
особистості засобами художньої діяльності[3].  

 Під засобами мається на увазі використання образотворчої 
діяльності, музики, танцю, експресивних рухів, художнього слова, 
драматичного мистецтва та інших форм творчої активності людини.  

Творчість трактується як створення нового, що передбачає як 
перетворення у свідомості та поведінці людини, так і породження 
продуктів, що передаються іншим поколінням. Відповідно до такого 
розуміння, творчими є не тільки створені людством картини, 
машини, теорії, але й усі факти особистісного росту можуть 
розглядатись як творчі здобутки [5]. Деякі зарубіжні дослідники, 
навпаки, звужують термін „творчість”, включаючи в нього тільки 
пізнавальну діяльність, котра призводить до нового та незвичного 
бачення проблеми чи ситуації.1 Згідно з Д.Леонтьєвим, у центрі 
проблематики творчості знаходяться не пізнавальні процеси і не 
особистісні якості, а насущні проблеми буття людини у світі, її 
відкритість до нових можливостей.2 Л. Виготський зазначає, що весь 
світ культури – продукт творчості людини. Усі предмети буденного 
життя  колись зявились в уяві їх творців, а тепер стали 
кристалізованою, чи реалізованою уявою (Культурно-історична 
теорія)[2]. 
                                                
1 Сосло Р.Л. Когнитивная психология/Пер. С англ.. М.: Тривола, 1996.- С.28. 
2 Леонтьев Д.А. Пути развития творчества: личность как определяющий фактор //Воображение и 
творчество в образовании и профессиональной деятельности. Материалы чтений памяти Л.С. 
Выготского: 4-я Международная конференция. М.: РГГУ, 2004. – С.214-223. 
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Як відомо, терапія мистецтвом на основі творчої активності є 
відносно новим методом психотерапії. Основою розвитку напрямку 
терапії мистецтвом  послугували як фройдівська теорія 
безсвідомого, так і концепції  К. Юнга про персональні та 
універсальні символи. М. Наумбург, котра однією з перших почала 
займатися терапією образотворчим мистецтвом у США в рамках 
психодинамічної школи,  опиралася на ідею З.Фройда про те, що 
внутрішнє "Я" може бути виражене у візуальній формі за допомогою 
спонтанного малювання, ліплення і живопису [4, 6].  

За твердженнями М. Наумбург терапія мистецтвом може 
застосовуватися як в рамках психотерапії, так і окремо. Вона може 
служити способом звільнення від конфліктів і сильних переживань, 
прискорювачем терапевтичного процесу, допоміжним засобом для 
інтерпретацій діагностичної процедури, дисциплінуючою і 
контролюючою "силою", засобом розвитку уваги до відчуттів, 
посилення відчуття власної особистісної цінності і підвищення 
художньої компетентності. У терапії мистецтвом спонтанні 
малювання чи ліплення є різновидом діяльності уяви, а не проявом 
художнього таланту.  

Згідно з Е.Крамер "кожен витвір мистецтва відображає у своїй 
суті конфлікт між мотивами, який дає життя цьому твору, а також 
більшою мірою визначає його форму і зміст". Художній твір дає 
можливість надати нашим фантазіям символічну форму, внаслідок 
чого ми можемо в деякій мірі звільнитися від них [6]. 

Спеціалісти, що займаються психодинамічно-орієнтованою 
терапією мистецтвом, підкреслюють важливість поняття сублімації  
− непрямого задоволення антисоціальних імпульсів. У 
психоаналітичній теорії сублімація описується як один з механізмів 
психологічного захисту, що є процесом, при якому будь-які 
антисоціальні імпульси ніби перерозподіляються в соціально 
прийнятні типи поведінки, що дозволяє досягти компромісного їх 
задоволення (Kramer, 1958). Хоча всі механізми психологічного 
захисту допомагають людині звести до мінімуму відчуття тривоги, 
сублімація є найбільш адаптивною, оскільки вона приводить до 
„соціально схвальних” результатів. Згідно з психоаналітичною 
теорією, художня творчість є одним з видів сублімації, коли фантазії 
„творця” сублімуються ( перевтілюються ) у творчі зорові образи. 
Для психотерапевтів, що займаються терапією мистецтвом, 
сублімація є центральним поняттям, оскільки мистецтво може 
одночасно "направити в інше русло" і виразити відчуття злості, 
болю, тривоги, страху.  
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Психотерапевти, що менше схиляються до психоаналітичної 
теорії, в напрямку терапії мистецтвом стверджують, що фройдівська 
концепція сублімації є дуже обмеженою (Garai,1978). Вони 
вважають, що мотив творчого самовираження може розглядатися як 
автономна, невід'ємна якість особи, а не як похідне від пригнічуваної 
енергії лібідо. 

Спеціалісти в галузі терапії мистецтвом, як правило, 
заохочують вільні асоціації учасників арт-терапевтичних груп і їх 
спроби самостійно виявити значення власних робіт. Деякі завдання 
полягають у спільній груповій роботі, наприклад створення групових 
малюнків, фресок (коллажів) та створення загального групового 
образу(казки, інсценівки). Арт-терапевти гуманістичної 
спрямованості підкреслюють значущість процесу творчої роботи і не 
надають великого значення кінцевому результату. Вони стимулюють 
членів групи довіряти своєму власному сприйняттю і досліджувати 
свої творіння як самостійно, так і за допомогою решти учасників.  

На основі усього вищесказаного умовно утворилось два 
бачення механізму арттерапевтичної дії (О. Вознесенська, О. 
Копитін, Л. Лєбєдєва та ін.): послідовники Американської арт-
терапевтичної школи дотримуються думки про те, що людина в 
процесі акту створення будь якого художнього образу сублімує свої 
емоції та переживання і цього достатньо для отримання 
терапевтичного ефекту, а Європейська школа передбачає 
вербалізацію, як обов’язкову умову ефективності терапевтичного 
процесу. 

Ми ж припускаємо поєднання вербальних та невербальних 
форм у процесі застосування арт-терапії в залежності від 
психофізичного порушення, індивідуально-психологічних 
особливостей дитини та мети використання даного методу корекції.  

Аналіз сучасних наукових праць, що спрямовані на 
дослідження механізму терапії мистецтвом, дозволяє вбачати 
докази доцільності цього методу в корекційній діяльності тому, що 
він: надає можливість для виразу агресивних відчуттів в соціально 
прийнятній манері. Малювання, живопис фарбами або ліплення є 
безпечними способами емоційного  зняття   напруги (завдяки 
сублімації); прискорює прогрес у загальній терапії та корекції осіб з 
порушеннями психофізичного розвитку. Підсвідомі конфлікти і 
внутрішні переживання легше виражаються за допомогою зорових 
образів, ніж в розмові під час вербальної психотерапії. Невербальні 
форми комунікації можуть з більшою вірогідністю уникнути свідомої 
цензури; дає підстави для інтерпретацій і діагностичної роботи. 
Зміст і стиль художньої роботи надають арттерапевту величезну 
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інформацію, крім того, сам автор може внести пояснення в 
інтерпретацію своїх власних творінь (вербалізувати); дозволяє 
працювати з думками і відчуттями, які здаються непереборними. 
Іноді невербальний засіб виявляється єдиним інструментом, що 
розкриває і прояснює інтенсивні відчуття і переконання; допомагає 
закріпити терапевтичне взаємовідношення. Елементи збігу в 
художній творчості членів групи можуть прискорити розвиток емпатії 
і позитивних відчуттів; сприяє виникненню відчуття внутрішнього 
контролю і порядку (гармонії). Малювання, ліплення, музикування 
приводять до необхідності організовувати ритми,  форми,  кольори; 
розвиває і підсилює увагу до відчуттів. Мистецтво виникає в 
результаті творчого акту, який дає можливість прояснити зорові та 
кінестетичні відчуття і дозволяє експериментувати з ними, 
використовуючи їх як компенсаторний фон; підсилює відчуття 
власної особистісної цінності, підвищує художню компетентність. 
Побічним продуктом терапії мистецтвом є задоволення, що виникає 
в результаті виявлення прихованих умінь та їх розвитку (створення 
ситуації успіху), а також ефект катарсису (З. Фройд, Л. Виготський) – 
„очищуючої дії мистецтва” [2].  

Підсумовуючи дані досліджень ефективності терапії 
мистецтвом, необхідно підкреслити, що використання художніх 
прийомів у процесі корекційної діяльності також дозволяє глибоко 
вивчати можливості дітей, їх фантазію та уяву, працездатність, 
вирішувати конфлікти між членами групи і допомагати їм у 
досягненні душевної гармонії. 

У концептуальну основу терапії мистецтвом науковці 
закладають такі основні характеристики арттерапії як: 
метафоричність – мистецтво, як метафора, використання метафори 
як зцілюючого, навчального та соціалізуючого механізму; 
ресурсність – розвиток креативних якостей особистості, які постійно 
присутні у глибині психологічного ресурсу особистості; тріадичність – 
наявність нетрадиційної для психотерапії тріади: терапевт 
(спеціаліст, педагог, психолог) – клієнт (учасник, дитина, дорослий) – 
твори мистецтва (творчий продукт діяльності), що дозволяє 
пережити хворобливі (критичні) моменти не так гостро [1, 3, 4, 6] . 

Також, арт-терапія має цілий ряд переваг у застосуванні перед 
іншими – заснованими виключно на вербальній комунікації – 
формами психотерапії[3]: 

1. В арт-терапії практично немає обмежень у використанні. 
Кожна людина (незалежно від віку, культурного досвіду та 
соціального статусу у суспільстві) може брати участь в 
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арттерапевтичній роботі, тому ми не можемо говорити про 
протипоказання. 

 2. Арт-терапія є засобом переважно невербальної комунікації, 
що і робить її особливо цінною для тих, хто недостатньо добре 
володіє мовленням, у кого  є проблеми зі словесним описом своїх 
переживань, емоційних реакцій, вражень. Особливо це стосується 
дітей із психофізичними порушеннями. Символічне  мовлення  є 
однією із основ мистецтва, воно  дозволяє дитині більш точно 
виразити свої переживання, по новому глянути на ситуацію та 
знайти, завдяки цьому, шлях до  вирішення проблем.  

3. Образотворча діяльність є доволі сильним засобом 
зближення дітей, таким собі містком між спеціалістом та учасником 
арт-терапевтичного процесу, що особливо значимо у вирішенні 
складних та делікатних питань.  

4. Продукти творчої діяльності є об’єктивними свідченнями 
настроїв, думок, переконань дитини, що дозволяє їх 
використовувати  для динамічної оцінки станів, проведення 
відповідних діагностичних досліджень та співставлень. 

Важливу роль у ефективному застосуванні в корекційному 
процесі  арттерапії відіграє спеціаліст у галузі терапії творчістю – 
арт-терапевт. Як зазначає О.Платонова, арт-терапевт організовує 
арт-терапевтичні заняття, що включають творчі імпровізації у музиці, 
живописі, малюнку, пластичних формах, у грі та русі, драматизації. 
Впроваджує корекційне навчання через створення малюнків та 
обговорення використаних переживань, символів, образів; 
організовує роботу по творчому дослідженню художніх матеріалів. 
Арт-терапевт бере участь у лікувально-реабілітаційному процесі, у 
корекційно-виховній, соціальній роботі, у психологічному 
консультуванні та діагностуванні емоційних станів, здібностей до 
комунікації, спільної образотворчої діяльності та багато ін. [1,3,6]. 

Образотворче мистецтво природно вплітається в життя дитини, 
є невід’ємною часткою його розвитку. У творчості дитини 
відображається те, що для неї важливо, що її хвилює найбільше.   

Художня творчість дитини свідчить про первинний синкретизм 
людської психіки, що пояснює високу художню цінність дитячих 
малюнків. Одним з перших звернув увагу на дитячу творчість, 
представлену в графіці та дитячих малюнках, женевський 
письменник та художник Рудольф Тепер. У своїх працях  він писав, 
що хоч більшість дитячих малюнків незграбні та неякісні, вони 
відображають хід думок, які виражені краще та вдаліше саме за 
рахунок неумілості маленького художника [3]. 
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У 1887 році була опублікована книга італійського вченого Коррадо 
Річчі „Мистецтво дітей”, який вперше зайнявся пильним вивченням 
дитячої образотворчої діяльності, проаналізував сотні дитячих 
малюнків і виділив етапи розвитку дитячого малюнка та їх особливості. 
Він звернув увагу на те, що „дитина „описує” людей та предмети, 
замість того, щоб передавати їх художньо; дитина старається передати 
їх у всій повноті, а не тільки видиме”.3 

Роботи Річчі були поштовхом для інших наукових досліджень. 
К.Геце, Н.Жуков, Е. Кей, Г.Лабунська  та багато інших зробили великий 
внесок у вивчення специфіки дитячої творчості, а також частково лягли 
в основу теорії терапії творчістю [1, 5].  

Вищезгадані науковці відмічають, що у дітей, на відміну від 
дорослих, існує тісний взаємозв’язок тілесного та духовного. Дорослий 
постійно контролює свої афекти, а дитина миттєво демонструє свої 
почуття. Тому в своїй творчості діти, не задумуючись, відображають те, 
що відчувають, не намагаючись проаналізувати це з точки зору етики, 
чи естетики. Діти з особливостями психофізичного розвитку, котрі не 
можуть вербалізувати свої відчуття та емоції, дуже вдало це 
здійснюють в процесі образотворчої діяльності, яка в даному випадку 
виступає і компенсаторним фоном для самореалізації, і засобом 
спілкування, і опорою у корекційно-виховній діяльності. 

Як відомо, мова образотворчого мистецтва є мовою дітей. Ще 
К.Ушинський писав, що діти мислять образами, кольорами, звуками, 
відчуттями,  тому  необхідно опиратися на ці особливості дитячого 
мислення. Робота фантазії проявляється у візуальних образах, а 
лише потім − у словах. Л.Виготський вважав, що малювання є 
своєрідним оповіданням про свій розвиток і формування окремих 
систем психіки [2]. Отже, образотворча діяльність є безпечним і 
природнім для дитини видом діяльності.  

Л.Виготський відмічає ще одну особливу рису дитячої творчості 
– синкретичність. Малюнок, драма, казка, музика в дитячій творчості 
йдуть поруч. Наприклад, взявшись розповідати будь-яку пригоду, 
дитина тут же починає драматизувати, фантазувати, наспівувати. 
Також, науковець  підкреслює психологічну спорідненість мистецтва 
(творчості) та гри: „Творчість теж включається в процес гри: перші 
асоціативні образи, що створюються дітьми дошкільного віку, є для 
них ніби „живими” і легко беруть участь в ігровій ситуації. Дитина 
може налякатись свого страшного малюнка, або радіти веселому 
зображенню” [2]. 

М. Кисельова також вказує на те, що малюнок, так само як гра 
„...компенсує малі права дитини серед дорослих. Їй хочеться 
                                                
3 Риччи К. Дети-художники.- М.,1911. – с. 46. 
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розпоряджатись собою та своїми речами, і малюнок, як гра, 
дозволяє хоча б ілюзорно здійснити це. Дитина створює на папері 
свій особливий світ, який належить тільки їй”. Таким чином, уся 
образотворча діяльність дитини є важливим елементом її розвитку 
[3]. 

О. Ніколаєва окремо аналізує види дитячої творчості: 
художньої, музичної, словесної, ігрової. Та робить висновки про те, 
що творчість у дитинстві – це механізм адаптації дитини до світу[5]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Отже, впродовж останнього 
десятиліття терапія мистецтвом в значній мірі почала набувати 
професійного характеру, що виявляється у виникненні підготовчих 
арт-терапевтичних  програм і у спробах чіткого наукового  
визначення цього новітнього підходу. Спецалісти, що займаються 
терапією мистецтвом, намагаються подолати рамки традиційного 
психоаналітичного підходу. Докази вчених, що використання 
художньої творчості для виразу відчуттів і думок може надавати 
істотну допомогу у виробленні адекватної поведінки та підвищенні 
самооцінки, а також розвитку когнітивних і творчих умінь дітей, ще 
раз підкреслюють необхідність застосування арт-терапії у 
корекційній освіті та соціальній сфері. 
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ НАВИЧОК У РОЗУМОВО 
ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ КОРЕКЦІЙНОЇ 

ОСВІТИ 
Формування компетентностей різного рівня - процес виховання за 

допомогою забезпечення цілеспрямованої діяльності виховуваних, тому що 
виховувати людину - значить здійснювати намічені зміни в ньому за 
допомогою організації його діяльності. Ми не виховуємо кого-небудь, якщо не 
викликаємо в ньому зміна.  Ці уявлення про формування адаптивних навичок 
(або компетентностей) розглядаються як процес зміни людини в результаті 
його усвідомленої діяльності. Головне у вихованні аномальних дітей - 
придбання вихованцями позитивного, життєво важливого досвіду ... Одна і 
та ж діяльність може впливати на вихованця по-різному залежно від того, як 
ця діяльність для нього мотивована. Виховання - це самозміна в процесі 
власного життя. 

Ключові слова: компетентність, аномальні діти, мотивація. 
Липа В. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ НАВЫКОВ У 
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Формирование компетентностей различного уровня - процесс 

воспитания посредством обеспечения целенаправленной деятельности 
воспитуемых, потому что воспитывать человека - значит осуществлять 
намеченные изменения в нем посредством организации его деятельности. 
Мы не воспитываем кого-нибудь, если не вызываем в нем изменение. 

 Эти представления о формировании адаптивных навыков (или 
компетентностей) рассматриваются как процесс изменения человека в 
результате его осознанной  деятельности. Главное в воспитании 
аномальных детей - приобретение воспитанниками положительного, 
жизненно важного  опыта... Одна и та же деятельность может влиять на 
воспитанника по-разному в зависимости от того, как эта деятельность для 
него мотивирована. Воспитание - это самоизменение в процессе 
собственной жизни. 

Ключевые слова: компетентность, аномальные дети, мотивация. 
Lipa V. 

THE FORMATION OF COMPETENCE SKILLS THE MENTALLY 
RETARDED CHILDREN AS ONE OF THE DIRECTIONS OF 

CORRECTIONAL EDUCATION 
The complicated character of  the structure of the anormal personality 

demands the according  extraordinality in the qualitative interaction of the objective 
and subjective conditions of providing  of the qualitative correcting influence on its 
development. 
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The concretization of the aims of the pedagogical correction in up-bringing is 
the first necessary step on the way of their realization.  

In the article the attempts of the theoretical analysis of the most effective ways 
of realization of the correction – developing procedures in all types of the 
pedagogical activity, which corresponds to the individual – aged abilities of children, 
creates the premises of the successive socialization of leaves of specialized auxiliary 
schools are viewed upon.   

Keywords: competence, abnormal children, motivation. 
«Педагогічна система кожної історичної епохи, — пише 

академік М. Стельмахович, — висуває свій оригінальний чи 
актуальний уже знаний образ людини. Кардинальні зміни в житті 
суспільства вносять відповідні корективи у виховний ідеал. То ж 
цілком закономірно виникає питання про сучасний педагогічний 
ідеал національного родинно – громадсько - шкільного виховання в 
Українській державі». 

Кінцевою метою виховання особистості є її підготовка до 
виконання комплексу ролей, необхідних для суспільного життя: 
громадянина, трудівника, громадського діяча, сім'янина, товариша. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливим науковими чи практичними завданнями. Разом з 
тим рівень вивченості проблем соціалізації дітей з проблемами в 
розвитку навряд чи можна визнати таким, що задовольняє сучасні 
суспільні потреби. На нашу думку, найменшою мірою вивчені роль і 
можливості системи виховання щодо забезпечення їх успішної 
соціалізації. Не з’ясовано до кінця рушійні сили, механізми 
соціалізації індивіда. Водночас рівень теоретичних напрацювань в 
загальній педагогіці і психології містить багато цінних, хоча й 
розрізнених, ідей, думок, здогадок, які можуть і повинні, будити 
пошук у напрямку вивчення адаптивних процесів людини в 
навколишньому середовищі. 

Гуманізація відношення суспільства до осіб із відхиленнями в 
розвитку і інтеграція, що все більш розширюється  у всіх сфери 
соціального життя, вносить істотні корективи у діяльність 
спеціалістів, що працюють в області корекційної  педагогіки.  

Поняття "соціальна адаптація" і “соціалізація” у нашій країні 
почали широко використовуватися із середини 60-х років, проте при 
цьому саме ці терміни розуміються різними авторами неоднаково.  

Ми розуміємо соціальну адаптацію як, процес пристосування 
особистості до існуючих суспільних відносин, норм, зразків, традицій 
суспільства, у якому живе і діє людина. 

Для розуміння сутності процесу адаптації важливим стає 
питання про співвідношення понять соціальної адаптації і 
соціалізації. По І.С. Кону, соціалізація являє собою процес засвоєння 
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індивідом соціального досвіду, визначеної системи знань, норм, 
цінностей, що дозволяють йому функціонувати в якості 
повноправного члена суспільства [5, c.22]. Т.К. Кончанін 
дотримується думки, що адаптація є одним з етапів соціалізації 
особистості [6, с.78]. 

 Адаптивні реакції людини у відповідь на дію чинників 
середовища забезпечуються не окремими органами, а особливим 
змістом організованих і супідрядних між собою систем, що 
об'єднують центри нервової системи і виконавчі органи, які належать 
до різноманітних анатомо-фізіологічних структур. Ці системи П.К. 
Анохін назвав функціональними системами, що він визначав, як 
комплекс вибірково залучених компонентів, у яких взаємодія і 
взаємовідносини приймають характер цілеспрямованої дії на 
одержання сфокусованого  корисного результату [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття.У комплексі 
наук про людину виділяються такі рівні: соціальний, соціально-
психологічний, психологічний, фізіологічний, морфологічний і 
генетичний [3, с.176]. Адаптивний процес можна розглядати на 
різноманітних рівнях його протікання, тобто на рівнях 
міжособистісних відношень, індивідуальної поведінки, базових 
психічних функцій, психофізіологічної регуляції, фізіологічних 
механізмів забезпечення діяльності, функціонального резерву 
організму, здоров'я. На думку Ф.Б. Березіна, у людини в цьому ряду 
вирішальну роль грає психічна адаптація, значною мірою роблячи 
вплив на адаптивні процеси, що здійснюються на інших рівнях [3, 
с.4]. 

Справді, як усякий організм людина має біологічні та життєві 
потреби, одержані разом з організмом, успадковані, що не залежать 
від свідомості й власного досвіду, а властиві всім живим організмам. 
Кожна незадоволена біологічна потреба “владно потребує 
задоволення, мов пара штовхає людину до ряду дій і вчинків, 
спрямованих на її задоволення” [4, с. 88]. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Таким 
чином, у процесі формування особистісної системи, і її адаптації до 
умов середовища, спостерігаються два процеси: 

1) реалізація індивідуальної генетичної програми, що не 
залежить від особливостей навколишнього середовища, а тільки від 
наявності або відсутності можливостей для її реалізації. 
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2) формування особистості відповідно особливостям 
навколишнього середовища, що не залежить від індивідуальних 
особливостей генетичної програми людини, а тільки від наявності 
або відсутності генетичних можливостей адаптації. 

Ці два процеси протікають одночасно, але ніколи не можуть 
досягти оптимуму. Неможливо собі уявити настільки ідеальне 
середовище, що дозволила б реалізувати цілком усю генетичну 
програму індивідуума, також як неможливо мати ідеальний ступінь 
адаптації до навколишнього середовища. 

Людина діє, використовуючи фактори першого так і другого 
роду, аналізуючи інформацію як "із минулого" так і "із дійсного", 
розраховуючи і приймаючи зважені рішення. Отже "минуле" може 
бути: 

1) генетичне - цю інформацію накопичували всі попередні 
індивідууму організми. З цим багажем інформації людина 
народжується, для її реалізації використовується внутрішній тип 
керування.  

2) культурне - це напрацьований досвід поколінь, що мешкали 
в даних конкретних умовах середовища, і не закріплений генетично. 
Для використання цієї інформації необхідний зовнішній тип 
керування. Оскільки ця інформація не має генетичного закріплення, 
необхідний механізм, який би передавав цю інформацію, від 
попереднього покоління до майбутньому, що здійснюється за 
допомогою виховання в дитині майбутнього дорослого з необхідним 
набором інформації про культурні традиції, що відбувається, 
звичайно, тільки в дитячому віці. Причому ця інформація може бути 
як єдина для всієї соціальної системи, так і різноманітна для 
різноманітних підсистем. 

3) оперативне - стаціонарні елементи конкретного 
середовища, що не мають ні генетичного, ні культурного 
закріплення. Ці елементи або виникнули протягом життя одного 
покоління, або протягом життя групи індивідуумів, або окремої 
особистості. 

 Людина, що мешкає в монотонних природних умовах, 
одержує з покоління в покоління одноманітну інформацію про 
навколишнє середовище, практично на будь-яку інформацію має 
готовий стереотип необхідної реакції відпрацьований усіма 
попередніми поколіннями. Цикл розвитку такої групи людей 
повторюється з покоління в покоління без істотних змін. Для 
зберігання рівноваги система може базуватися тільки на минулому 
своєму досвіді, тільки на інформації, збереженої в пам'яті. У цьому 
випадку немає необхідності в одержанні нової інформації.  
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З’ясувати 
хронологічну структуру та типологію процесу соціалізації загалом та 
місця у ньому шкільного етапу можна, роблячи засадовою для такої 
типізації структуру соціальних відносин зрілої особистості. 
Становлення цієї структури і є результатом соціалізації, 
відображаючись в її напрямках становлення такої структури 
визначає критерії періодизації, які відображають послідовні фази і 
переломні моменти соціалізації, а отже і відповідні педагогічні 
завдання на кожному з них. Вони переважно збігаються з 
хронологією розвитку індивіда: народження, вік немовляти, раннє 
дитинство, передшкільний вік, шкільне дитинство, підлітковий вік, 
юність, молодість, зрілість, старість. На кожному з цих етапів є свій 
провідний спосіб соціалізації, який знаходить своє вираження у 
переважному впливі певних агентів соціалізації, у провідних 
різновидах діяльності – грі, навчанні, входженні в систему сімейних, 
групових, фахових, етнічних,  виробничих та інших відносин. 

 Перед початком шкільної соціалізації є її дошкільна фаза, 
яка збігається з часом соціалізації дитини у сім’ї та дошкільних 
закладах, які є провідними агентами соціалізації у цей час. Цей етап 
соціалізації дитини можна позначити як період соціальної гри. 

Початковий етап власне шкільної соціалізації розпочинається з 
моменту вступу-прийняття дитини до школи. Його можна позначити 
як початок соціального навчання. Педагогічним завданням шкільної 
соціалізації на цьому етапі є утвердження, коригування та розвиток 
базової системи життєвих відносин та орієнтацій, чуттєвості, 
інтелекту та волі, формування нахилів та вподобань, соціальних 
інстинктів та пристрастей, утвердження соціальної форми 
сприйняття, переживання, усвідомлення та задоволення потреб та 
інтересів. 

Переший середній етап шкільної соціалізації – це час 
соціального навчання. На цьому відтинку життєвого 
самоствердження дитини розв’язують такі педагогічні завдання 
шкільної соціалізації, як освоєння базових алгоритмів соціальної 
взаємодії та поведінки, початкова соціально-рольова підготовка, 
збагачення соціального досвіду, визрівання системи соціальних 
установок, осягнення розмірностей і масштабів соціального 
простору та часу, само ідентифікаційна консолідація особистості. 

 Період навчання у середній школі характеризується 
більш інформаційно насиченим та функціонально різноманітним 
змістом соціалізаційної роботи з учнями. У цей період завершується 
цикл засвоєння необхідних базових знань для їх спеціалізації або 
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поглиблення розвитку набувають навички соціальної поведінки, 
набуті у молодшій школі. Набирають форм звичаєвості та 
саморегуляції значна кількість суто побутових та організаційних 
учнівських форм поведінки. Більше уваги приділяють засвоєнню 
засадових сутнісних моментів суспільного співжиття – 
ознайомленню з економічним, політичним, правовим, виробничим, 
екологічним та іншими його аспектами, а певною мірою і їх 
засвоєнню. Збільшується самостійність та заохочується ініціатива 
учнів у присвоєнні про соціальних навичок поведінки. На межі 
середньої та старшої школи настає важливий період, коли набуті 
знання дозволяють учневі перейти від переважно адаптивних форм 
соціалізації до активного формування власного “Я - образу”, 
проектування власного соціального майбутнього, не тільки 
засвоєння, а й діяльності в особистій соціальній ситуації. 

Таким чином, адаптація засобами освіти означає: 
- на рівні віку - збіг початку цілеспрямованого навчання з 

моментом виявлення і визначення порушення в розвитку дитини 
(починаючи з перших місяців життя); 

-  на рівні змісту освіти - висування тих завдань, що не 
включаються в зміст освіти   дитини, яка нормально розвивається; 

- на рівні методів навчання - побудова "обхідних шляхів" 
навчання, використання специфічних засобів навчання, більш 
диференційоване, розгорнуте по етапах, навчання, що не 
потребується в освіті   дитини, яка нормально розвивається;  

-  на рівні організації - це особливі форми організації освітнього 
простору, який не потрібен дитині, що нормально розвивається; 

- на рівні меж освітнього  простору - максимальне розширення 
освітянського простору, необхідність постійного цілеспрямованого 
виховання дитини за межами освітянського закладу; 

- на рівні тривалості освіти - це пролонгованість процесу 
навчання і вихід за рамки шкільного віку; 

- на рівні підготовки кадрів спеціалістів для системи фахової 
освіти - це принципова зміна (у порівнянні з підготовкою спеціалістів 
для навчання   дітей, що нормально розвиваються,) профілю 
фахової підготовки вчителя, тобто забезпечення підготовки фахівця 
з виявлення і подолання "соціального вивиху", корекції розвитку 
дитини в ході навчання, відновленню порушених зв'язків у різних 
напрямках розвитку; 

- на рівні визначення кола осіб, що беруть участь у адаптації - 
це обов'язкове включення батьків у процес реабілітації засобами 
освіти і їх особливої підготовки силами спеціалістів. 
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Інколи ми говоримо про те, що в деяких випадках навчання і 
виховання не об’єднані,  учитель не приділяє потрібної уваги 
розвитку конкретних виховних завдань, обмежуючись тільки 
завданнями зв’язаними з засвоєннями передбачених програмою 
знань, умінь і навиків з предмету;  коли при виборі організаційних 
форм і методів навчання вчитель не враховує, що від їх характеру 
залежать відносини, які виникають в процесі навчання між учителем 
і учнями і між самими учнями;  коли вчитель забуває про те, що 
шкільне навчання не може протікати у відриві від тих процесів 
пізнання, які проходять в житті учня. 

Така ситуація заставила учених – педагогів висунути 
спеціальний принцип виховного навчання як принцип дидактики, 
який в різних авторів сформований по-різному, але суть 
залишається однакова. 

Навчання може успішно виступити в якості форми виховання, 
якщо в ньому буде використано всі основні види людської діяльності 
і цим самим учням буде забезпечена можливість використовувати 
всі свої особисті ресурси розвитку. 

Це пов’язано не тільки з проблемою мотивації діяльності, 
особистий функціональний задум його може бути зрозумілим тільки 
на основі всієї системи життєдіяльності людини. Коли навчальна 
діяльність не зв’язана з усією системою життєдіяльності учня і тільки 
обмежується часом, потрібним для особистості більш міцних знань, 
то це нерідко веде за собою недооцінку навчальної діяльності і 
виникнення негативних соціальних настанов. Оскільки людина 
розвивається як системна цілісність, то навчальну діяльність, в 
рамках шкільного навчання і процеси навчання у навколишньому 
середовищі потрібно інтегрувати між собою.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку.  Узгодження та інтеграція навчальної і 
інших видів діяльності і спілкування можуть мати три аспекти: 

а) змістовна інтеграція, тобто використання в процесі навчання 
існуючих в учнів знань і життєвого досвіду, інформацію, яку учні 
постійно одержують з інших джерел; 

б) використання результатів навчальної діяльності поза 
навчанням в житті учнів і класних колективів; 

в) регулювання тимчасових ресурсів не тільки з точки зору 
ефективності навчальної діяльності, а й з рахунком всієї системи 
життєдіяльності учня.  

Він повинен мати час для участі в житті сім’ї класного 
колективу, спілкування з друзями, а також для сугубо індивідуальних 
захоплень і одночасно без перевантаження виконувати всі вимоги, 
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зв’язані з навчанням у школі. Все це вимагає взаємної орієнтації 
навчання і виховання.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
КРЕАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ 

СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ КОРЕКЦІЙНИХ ПЕДАГОГІВ 
У тексті розглянута проблема впровадження у навчальний процес 

нових методів, спрямованих на розвиток творчого мислення студентів – 
майбутніх корекційних педагогів. У контексті розвитку креативної складової 
творчого мислення виникає потреба в активній організації творчого 
простору. З метою розвитку творчого мислення студентів була складена 
програма спецкурсу «Творче мислення педагога». 

Ключові слова: творче мислення студентів, креативна складова 
професійного мислення, майбутні педагоги.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

КРЕАТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ - БУДУЩИХ КОРРЕКЦИОННЫХ 

ПЕДАГОГОВ 
В тексте рассмотрена проблема внедрения в учебный процесс новых 

методов, направленных на развитие творческого мышления студентов - 
будущих коррекционных педагогов. В контексте развития креативной 
составляющей творческого мышления возникает потребность в активной 
организации творческого пространства. С целью развития творческого 
мышления студентов была составлена программа спецкурса «Творческое 
мышление педагога». 

Ключевые слова: творческое мышление студентов, креативная 
составляющая профессионального мышления, будущие педагоги. 
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Maliy N. 
PSYCHO-PEDAGOGICAL FEATURES AND CREATIVE ELEMENT OF 

PROFESSIONAL THINKING OF STUDENTS - FUTURE REMEDIAL 
EDUCATORS 

In the text of the problem of introduction in educational process of new 
methods aimed at the development of creative thinking of students - the future of 
remedial teachers. In the context of the development of the creative component of 
creative thinking there is a need for active organization creative space. With the 
purpose of development of creative thinking of students was made the program of 
special course «Creative thinking of the teacher». 

Key words: creative thinking of students, the creative component of 
professional thinking, future teachers. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливим науковими чи практичними завданнями. Сучасні 
тенденції у розвитку вищої фахової освіти вимагають пошуку нових 
підходів до організації навчального процесу, що дозволяють забез-
печити підготовку фахівців різних галузей України відповідно до 
вимог їхнього професійного рівня. У цих умовах усе більшого 
значення набуває особистісний підхід до навчання, що дозволяє 
максимально розкрити індивідуальні резерви студента, що надалі 
забезпечує реалізацію його у майбутньому як висококваліфікованого 
фахівця – корекційного педагога. В останнє десятиліття однією з 
основних вимог до підготовки сучасного фахівця стає розвиток його 
професійного мислення, що включає не лише дискурсивний, але й 
креативний компонент. Ця вимога знайшла відображення у 
Державному освітньому стандарті й визначила напрямок психолого-
педагогічних досліджень у сфері педагогічної психології. У зв'язку з 
цим актуальною є проблема впровадження у навчальний процес 
нових методів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу 
особистості й формування компонентів творчого мислення студентів 
вищого навчального закладу. 

Навчання у вищому навчальному закладі повинно бути 
орієнтоване з одного боку, на потреби суспільства, з іншого боку, 
ураховувати як специфіку вищих навчальних закладів, так і реальні 
можливості студента –майбутнього корекційного педагога, які 
залежать від умов розвитку та становлення особистості, що, поряд з 
умовами навчання у вищому навчальному закладі, є чинником 
подальшого розвитку його творчого мислення та формування 
творчого підходу до організації своєї професійної діяльності. 

При спробі врахувати усі ці обставини ми зіштовхуємося з 
таким протиріччям. Розвиток креативності як бази творчого 
мислення вимагає активної організації творчого середовища (М. 
Воллах,  М. Коган,  В. О. Моляко,  Є. П. Торранс,  О. М. Матюшкін,  
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Н. Є. Гоцуляк,  Н. Є. Скулиш та ін.). У той же час навчання у вищому 
навчальному закладі не сприяє створенню такого, тому що 
організаційна структура цих навчальних закладів має на увазі ство-
рення умов з достатньо жорсткими стандартами поведінки й деяким 
нівелюванням індивідуально-особистісних особливостей студентів. 
Крім того, розвиток креативності супроводжує певна (хоча й 
тимчасова) невротизація індивіда (В. М. Дружинін, Є. М. Потапчук), 
що також суперечить професійним установкам вищого навчального 
закладу та стає причиною обмеження застосування у навчальному 
процесі прийомів розвитку творчого мислення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. Найбільш 
актуальним питанням психології у контексті проблеми творчості на 
цей час є питання про творчі здібності особистості. На думку 
В.Дружиніна існує як мінімум три основних підходи до цієї проблеми. 
Високий рівень творчих здібностей залежить від високого рівня 
розвитку інтелекту індивіда, тобто творчого процесу як специфічної 
форми психічної активності не існує. Цю точку зору розділяють 
практично усі сучасні фахівці у сфері інтелекту (Г.Айзенк, Д.Векслер, 
Р.Стернберг та ін.). Творча здібність (креативність) є самостійним 
фактором, незалежним від інтелекту (М.Воллах, Дж.Гілфорд, 
Г.Грубер, М.Коган, Я.Пономарев, К.Тейлор та ін.). Креативності 
(творчих здібностей) як психічного утворення немає. Інтелектуальна 
обдарованість виступає лише як необхідна, але недостатня умова 
творчої активності особистості. Головну роль у детермінації творчої 
поведінки відіграють мотивації , цінності, особистісні риси 
(Д.Богоявленська, А.Маслоу, А.Олох, К.Роджерс, А.Таннебаум). 
Розбіжності у цих підходах обумовлюють різні погляди на проблему 
здатності кожного індивіда до творчості: від обмеженої рівнем 
інтелекту – до безмежної, вираженої у самоактуалізації  особистості.  

У сучасних дослідженнях усе більшого значення набувають 
інтегративні теорії творчості, серед яких можна вказати роботи 
Дж.Рензуллі, Дж.Фельдхьюзена, А.Танненбаума, Р.Стернберга, 
Д.Сиск та ін. За Дж.Рензуллі здібність до творчості є результатом  
сполучення трьох характеристик: інтелектуальних здібностей, що 
перевищують середній рівень, творчого підходу і наполегливості. 
Інші автори включають до творчої обдарованості мотивацію 
(О.Матюшкин, Д.Богоявленська), особливості емоційної сфери 
психіки (Л.Виготський, К.Томас-Ноулз і Дж.Еврил та ін.), Я-концепцію 
(А.Олох, А.Маслоу, О.Яковлева) і др. 
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Опираючись на результати досліджень багатьох авторів можна 
зробити висновок, що креативність особистості – це загальна 
здатність її до творчості. 

В останні десятиліття проблема розвитку творчого мислення 
активно розробляється у багатьох сферах професійної діяльності, 
зокрема у сфері підготовки педагогічних кадрів (В. А. Кан-Калик, В. 
О. Моляко, М. Д. Нікандров, В. О. Сластьонін), у сфері менеджменту 
(Л. К. Аверченко, О. В. Карпов) тощо. З'являються подібні 
дослідження і у сфері військової освіти (О. Д. Сафін, Н. С. 
Чорноусенко). 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Психолого-педагогічний аналіз навчальної програми, що формує 
креативне середовище під час занять зі студентами – майбутніми 
корекційними педагогами.  

 Виклад основного матеріалу. Найбільш узагальнено творче 
мислення визначається авторами як продуктивне мислення за учас-
тю підсвідомих процесів інтуїції. Слід зазначити, що широко 
використовуване у вузівській педагогіці поняття "творча діяльність" 
на практиці далеко не завжди містить у собі творче мислення. 
Нерідко розумові процеси обмежуються перекомбінацією відомих 
елементів на рівні свідомості. Тому для підвищення креативності 
мислення необхідно у навчальному процесі використати методики, 
пов'язані зі стимуляцією підсвідомої сфери тих, хто навчається. 

  Як показали попередні теоретичні дослідження, розвиток 
творчого мислення студентів вимагає сполучення безлічі факторів, 
серед яких: 

- особливості проходження процесу творчого мислення; 
- специфіка майбутньої професії (вимоги Держстандарту до 

мислення конкретного фахівця); 
- певні умови навчання (диалогічність навчального процесу, 

проблематизація його змісту, моделювання ігрових ситуацій, 
підвищення емоційної насиченості заняття і т.д.), які сприяють 
створенню креативного середовища; 

- використання спеціальних методів навчання і психотренінгів; 
- індивідуально-психологічні особливості особистості [1]. 
З огляду на ці фактори,  з метою розвитку творчого мислення 

студентів – майбутніх корекційних педагогів було складено програму 
спецкурсу «Творче мислення педагога» (виходячи з 20 годин 
навчального часу), яка передбачає розвиток креативної складової 
професійного мислення майбутніх педагогів.  Одна третина 
навчальних годин виділена на читання лекційного матеріалу з метою 
розгляду різних теорій і концепцій творчості, креативності і творчого 
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мислення. Лекції побудовані відповідно до принципу історизму і, 
таким чином, відображають ретроспективу поглядів на зазначені 
проблеми, спектр сучасних теорій і концепцій, а також перспективи 
розвитку професійного творчого мислення викладачів як однієї з 
базових структур компетенції ряду педагогічних професій. 
Починаючи з лекційних занять, на спецкурсі  створені умови для 
розвитку творчого мислення слухачів (так зване креативне 
середовище), зокрема,  широко використовуються  діалогізація і 
проблематизація лекційного матеріалу. 

Практичні заняття проходили у вигляді тренінгів і, відповідно до 
теорії, мали наступну спрямованість. Перше заняття присвячене 
розвитку спостережливості, уваги і «ситуативної чутливості» 
студентів до проблемних ситуацій. На цьому занятті широко 
використовувалися вправи зі збірника режисера Сергія Гіппіуса 
«Тренінг розвитку креативності (гімнастика почуттів)». Додатковим 
стимулом проведення занять із подібним змістом послужило 
наступне: за підсумками попередніх досліджень в особистісних 
профілях студентів майже не виявилися риси сензитивного типу 
особистості; очевидно, цей тип відсівається «тотальним»  
попереднім психологічним відбором. 

До першого практичного заняття  включено 3 вправи на 
підвищення спостережливості та уваги і три вправи на розвиток 
точності сприйняття психікою впливів з боку навколишнього 
середовища (на розвиток сензитивності) [2]. Мета першої вправи - 
побачити у звичайному предметі (блокноті, олівці, стільці і т.п.) щось 
незвичайне і дивне (розвиток спостережливості та уяви). У другій 
вправі ми пропонували студентам (при роботі у парах) зафіксувати у 
пам'яті положення предметів на столі та їхню кількість,  помітити 
зміни, зроблені із предметом, а метою третьої вправи було 
навчитися фіксувати увагу (протягом 2-3 сек.) на особі свого колеги з 
наступним описом особи на момент фіксації уваги (і пропонувалося 
надалі використовувати цей прийом як тренінг поза заняттями). 

Метою наступних вправ був розвиток уваги до «дріб'язків», 
тільки-но помітних відмінностей; здібності бачити і класифікувати 
відмінності. Так, при виконанні вправи 5 необхідно найбільш точно 
виміряти «на око» відстань до предмету, товщину предмету, його 
масу; зіставити кольори з еталоном, визначити запах (розвиток 
сензитивності); зорієнтуватися у просторі після «вертушки» 
(розвиток відчуття простору). 

У вправі 6 ставилася мета: навчитися переключати механізм 
сприйняття різних об'єктів, одночасно відшукуючи у них «проблемні 
місця» («що у цьому предметі не так?»). Вправа 7 вимагала 
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самостійної роботи поза заняттями: при поїздці на транспорті 
необхідно було розглянути одного з попутників, представити його 
професію, біографію. 

Друге практичне заняття присвячене тренуванню усіх психічних 
компонентів, пов'язаних з діяльністю лівої («творчої») півкулі: 
асоціативності, уяви, інтуїтивності, метафоричності, схильності до 
синтезу. У цій частині нашої програми зібрані вправи з різних 
збірників. Мета першої вправи: у відповідь на стимульне слово 
викладача (наприклад, «гаснуть») складати різні «картинки» («Нічна 
вулиця. Гаснуть ліхтарі...»; «Ранок... гаснуть зірки»; «Людина 
заблудилася у лісі ... гаснуть надії» і т.п.); при цьому не 
допускаються повтори. Це тренінг на розвиток вербальної 
креативності. Метою другої вправи також був розвиток вербальної 
креативності: використовуючи фрази, побудовані за усіма 
правилами мови, але які не мають ні єдиного «справжнього» слова, 
розповісти про подію, що трапилася; крім того, цей тренінг розвиває 
фантазію. 

Наступна вправа припускає такі дії: використовуючи три закони 
асоціацій (подоби, контрасту, суміжності) зв'язати два «нез'вязних» 
предмети через ланцюжок інших предметів (вона також спрямована 
на розвиток невербальної креативності) [3]. Як один з тренінгів нами 
був освоєний метод Осборна («Божевільні ідеї»), при використанні 
якого необхідно продукувати незвичайні, але достатньо реальні для 
практичного здійснення ідеї, використовуючи сполучення 3-4 
випадкових предметів (або слів із книги). Мета: розвивати 
асоціативність і здатність до генерації ідей. 

  Якщо перше і друге заняття підготовляють ґрунт для 
«включення» творчого мислення, то третє заняття безпосередньо 
присвячене рішенню проблем, що власне і характеризує прояву 
творчого мислення. Але тут треба робити акцент не лише на 
активізацію підсвідомості, але й на етапи творчого процесу, пов'язані 
з роботою свідомості, тобто (за Г.Уоллесу та Я.О.Пономарьовим)  на 
перший і кінцевий етапи рішення проблем [4-5]. 

Як відомо, на цих етапах провідна роль приділяється аналізу, 
знаходженню причинно-наслідкових зв'язків, критичному мисленню. 
У зв'язку з останнім хотілося б нагадати, що ми слідом за іншими 
авторами не вважаємо критичне мислення компонентом творчого 
мислення, але на кінцевому етапі рішення проблеми їхня спільна 
діяльність допомагає вибрати вірне рішення. На цьому ж занятті, 
крім тренінгових вправ, використовуються дидактичні ігри. Для 
першої вправи використовуються різні тести на просторове 
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мислення. Мета: розвиток аналітико-синтетичних навичок мислення і 
здібності до перекомбінації елементів об'єкту. 

У другій вправі необхідно за евристичною інструкцією 
побудувати схему виявлення і рішення проблеми. Було розроблено 
наступну інструкцію: 

- уяви проблему як розбіжність між фактичною ситуацією і 
деяким бажаним станом. Виділи для себе одну з таких проблем; 

- для її рішення постав навколо її (усно або письмово) 
якнайбільше питань: що є проблемою?, де вона виникла?, які 
причини виникнення?, з якими людьми вона пов'язана?, які засоби 
допоможуть її вирішити?, якими із цих засобів я володію?, хто 
володіє іншими засобами?, як підключити їх до рішення цієї 
проблеми? і т.д.; 

- при постановці питання рухайся від цілого до часткового, 
розбиваючи проблему на усе більш дрібні деталі (шлях аналізу); 

- якщо проблема не вирішується на «верхніх» рівнях мислення, 
дивися наступне завдання. 

Далі використовується метод Бузана, названий ним «Карта 
мислення». За допомогою цієї вправи здійснюється візуалізація і 
систематизація елементів проблеми; включення до кола даної 
проблеми минулого досвіду; асоціювання елементів минулого 
досвіду з елементами проблеми, виділення «ключової ознаки» 
проблеми, виведення «на поверхню» «загублених»  у підсвідомості 
структур, що допомагають вирішити проблему. Карти мислення 
складаються у міру збору актуальних відомостей з проблеми, 
знаходженні внутрішніх логічних зв'язків між ними, підключенні 
попередніх знань і досвіду, фіксації цих елементів у вигляді умовних 
знаків, образів, асоціацій. 

Як вже зазначалося, багато авторів пов'язують розвиток 
творчого мислення (не лише шкільного та студентського, але й 
дорослих) з ігровим методом у навчанні. Далі пропонується 
загальний опис деяких ігрових методів розвитку творчого мислення, 
які використовуються на третьому занятті. 

А. Брейнстормінг. Цей метод був запропонований 
американським дослідником А.Ф. Осборном, а потім модифікований 
іншими авторами: Дж.Д. Філіпсом («мозкова атака»), радянським 
дослідником Я.О.Олександровим і Г.Я. Бушем («мозковий штурм»). 
Брейнстормінг припускає створення певних груп людей, які, 
висловлюючи різні ідеї, критично обговорють їх, не виносячи їм 
остаточної оцінки. Припускається що розкріпачена уява підказує 
учасникам нові думки. Один зі членів групи - секретар - записує усі 
висловлювані зауваження і пропозиції, а потім приймаються 
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рішення. Забороняються будь-які заяви і судження із приводу тих 
або інших людей. Передбачається, що такий груповий метод сприяє 
підвищенню якості колективного мислення і виробленню великої 
кількості нових ідей [6]. Метод мозкового штурму ламає устояні 
погляди та уявлення людини, відкриваючи їй доступ до знань і 
фантазій інших людей, що спільно працюють над однією 
проблемою. Люди здобувають можливість глянути на неї з інших 
точок зору у частині структур і відносин. 

  Повинні бути  використані  виділені Г.Я. Бушем етапи 
«мозкової атаки»: 

1-й етап - формування малих  груп, оптимальних за 
чисельністю і психологічною сумісністю; 

2-й етап - створення групи аналізу проблемної ситуації, 
формування вихідного винахідницького завдання у загальному 
вигляді, повідомлення завдання разом з описом деструктивної 
віднесеної оцінки усім учасникам діалогу; 

3-й етап - генерування ідей за правилами прямої колективної 
«мозкової атаки»  (особлива увага звертається на створення 
творчої, невимушеної обстановки); 

4-й етап - систематизація і класифікація ідей. Вивчаються 
ознаки, за якими можна об'єднати комплексні ідеї і, згідно із цими 
ознаками, ідеї класифікується у групи. Складається перелік груп 
ідей, що виражають загальні принципи, підходи до рішення творчого 
завдання; 

5-й етап - деструктування ідей, тобто не оцінка ідей, а їх 
реалізуємість в процесі «мозкової атаки». «Мозкова атака» на цьому 
етапі спрямована лише на усебічний розгляд можливих перешкод на 
шляху до реалізації висунутих ідей; 

6-й етап - оцінка критичних зауважень, висловлених під час 
попереднього етапу, і складання остаточного переліку ідей, що 
практично використовуються. До переліку вносяться лише ті з них, 
які не були відкинуті внаслідок критичних зауважень, а також 
висунутих контрідей. 

Найбільш ефективні результати були досягнуті  у випадках, 
коли усі учасники мозкової атаки раціонально розподілялися на: 
групу генерування ідей, групу аналізу проблемної ситуації та оцінки 
ідей, групу генерування контрідей. При цьому використовувалися 
три основні правила методу мозкового штурму: вітаються будь-які 
ідеї незалежно від їхньої якості; заохочуються розвиток і 
модифікація раніше висунутих ідей; не допускається будь-яка 
критика ідей, що генеруються. 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 

СЕРІЯ: Корекційна педагогіка і психологія  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

127 

Б. Синектика - модель групової творчої діяльності в процесі 
навчального дослідження. Організація навчальної роботи з 
використанням методу синектики включає наступні моменти: 

- первісна постановка проблеми;  
- аналіз проблеми і повідомлення необхідної вхідної 

інформації; 
- з'ясування можливостей рішення проблеми (студенти 

пропонують можливі варіанти проблеми, викладач коментує 
пропозиції). Рішення проблеми можливо вже на даному етапі; 

- переформулювання проблеми студентами;   спільний вибір 
одного з варіантів нової проблеми (первісний варіант постановки 
проблеми тимчасово відкладається); 

- висування образних аналогій (використовуються різні види: 
особистісна (емпатія), пряма, фантастична і символічна аналогії); 
викладач спонукує групу до пошуку яскравих, образних 
«метафоричних» аналогій для закладених у проблемній ситуації 
явищ. Цей етап є ключовим для синектики. 

„Припасування" намічених групою підходів до рішення або 
готових рішень до вимог, закладених при постановці проблеми. 
Якщо намічені підходи виявилися непродуктивними, група 
вертається до пошуку нової аналогії. Якщо підхід до проблеми 
прийнятний, то він переноситься з переформульованого студентами 
варіанту проблеми. На цьому етапі група визначає, чи вирішена 
проблема або слід обрати новий підхід до пошуку рішення. 

У міру проходження курсу студентам видаються  індивідуальні 
завдання для самостійної творчої роботи і завдання на рефлексію - 
усвідомлення ступеня розвиненості у себе тих або інших 
компонентів творчого мислення.       

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Розвиток креативних компонентів 
професійного мислення вимагає певної спрямованості педагогічного 
процесу і реалізується через створення певних психолого-
педагогічних умов, основними з яких є: а) діяльність освітньої 
установи і весь освітній процес повинні бути приведені у 
відповідність із настановою на випереджальну функцію, на 
підготовку фахівців нової генерації; б) повинна бути зроблена 
науково обґрунтована декомпозиція загальної мети у конкретні 
кваліфікаційні вимоги до випускника (професійні риси, знання, 
навички, уміння, здібності), а кожна з них – стати конкретним 
педагогічним завданням; в) орієнтація освітнього процесу 
педагогічного ВНЗ на студентів; г) формування у професійно-
освітньому процесі фахівця-особистості;  д) побудова освітнього 
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процесу ВНЗ на основі сучасних інтенсивних психолого-педагогічних 
технологій;ж) здійснення керівництва освітнім процесом 
викладачами-професіоналами, людьми з високою педагогічною 
культурою. 

До числа інших умов слід віднести: створення ситуацій 
незавершеності або відкритості, на відміну від жорстоко заданих і 
строго контрольованих; вирішення і заохочення безлічі питань; 
створення і розробка прийомів, стратегій, інструментів, предметів 
для подальшої діяльності, стимулювання відповідальності і 
незалежності. Таким чином, для розвитку креативної складової 
професійного мислення студентської молоді необхідні: по-перше, 
здійснення індивідуального підходу до того, хто навчається, з 
врахуванням його соціально-психологічного типу особистості і 
чутливості до використання специфічних методів розвитку 
креативних компонентів професійного мислення; по-друге, 
створення необхідних психолого-педагогічних умов, що 
забезпечують створення креативного простору з використанням 
діалогізації навчального процесу, впровадження проблемних та 
ігрових форм навчання, введення до структури заняття 
психотехнічних прийомів і вправ, створення яскравого емоційного 
тла із заохоченням уяви студентів. Використання цих специфічних 
прийомів дозволяє значно підвищити і рівень креативності, і  рівень 
розвитку аналітико-синтетичних операцій як основних креативних 
компонентів професійного мислення майбутнього фахівця. 
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УДК 159.9:37 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРЕДМЕТНО-ПЕДАГОГІЧНИХ І 
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВИКЛАДАЧІВ 

ДЕФЕКТОЛОГІЇ 
У статті викладено результати проведеного теоретичного аналізу 

предметно-педагогічних і професійно-педагогічних здібностей викладачів 
вищих навчальних закладів, і, зокрема, викладача дефектології.. Відмічається, 
що розгляд проблеми здібностей до дефектології викладача вищого 
навчального закладу відбувався за двома основними напрямами: дослідження 
здібностей у зв'язку із розробкою професіограм викладача, його методичною 
підготовкою, виявленням готовності до професійної діяльності і вивчення 
власне здібностей до дефектології. Викладено результати 
експериментального дослідження педагогічних здібностей викладача 
дефектології в процесі його професійного становлення. 

Ключові слова: педагогічні здібності, викладач дефектології, 
предметно-педагогічні та професійно-педагогічні здібності. 

Мамичева Е. 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЕФЕКТОЛОГИИ 

В статье изложены результаты проведенного автором 
теоретического анализа педагогических способностей преподавателей 
высших учебных заведений, и, в частности, преподавателя дефектологии. 
Отмечается, что рассмотрение проблемы способностей к дефектологии 
преподавателя высшего учебного заведения происходило по двум основным 
направлениям: исследование способностей в связи с разработкой 
профессиограмм преподавателя, его методической подготовкой, 
выявлением готовности к профессиональной деятельности и изучению 
собственно способностей к дефектологии. Изложены результаты 
экспериментального исследования педагогических способностей 
преподавателя дефектологии в процессе его профессионального 
становления. 

Ключевые слова: педагогические способности, преподаватель 
дефектологи, предметно-педагогические и профессионально-педагогические 
способности. 

Mamicheva O. 
FEATURES OF SUBJECT-PEDAGOGICAL AND PROFESSIONAL 

TEACHING ABILITIES TEACHERS DEFECTOLOGY 
In article results of the theoretical analysis of pedagogical abilities of teachers 

of higher educational institutions spent by the author, and, in particular, the teacher of 
defectology are stated. It is noticed, that consideration of a problem of abilities to 
defectology of the teacher of a higher educational institution occurred in two basic 
directions: research of abilities in connection with working out professional profile of 
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the teacher, its methodical preparation, revealing of readiness for professional work 
and studying actually abilities to defectology. Results of an experimental research of 
pedagogical abilities of the teacher of defectology in the course of its professional 
formation are stated. 

Key words: pedagogical abilities, the teacher of defectology, professional-
pedagogical abilities, subject-pedagogical abilities. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. 
Національною доктриною розвитку освіти в Україні окреслено 
стратегічні завдання випереджувальної інноваційної розбудови 
національної системи освіти і науки як основи розвитку особистості, 
суспільства, нації і держави. Перехід від “підтримуючої” до 
інноваційної освіти має спиратися на результати фундаментальних 
досліджень, які повинні бути достатньо прогностичні і системні. 
Усебічний науковий супровід і широкомасштабна дослідницька 
робота у галузі педагогічної і психологічної наук мають забезпечити 
комплексне вивчення процесів виховання і розвитку людини в усій 
різноманітності її навчальної і професійної діяльності. Центрованість 
на проблемах розвитку особистості зумовлює потребу розробки 
теоретичних і прикладних аспектів нормативної діагностики і корекції 
когнітивного і особистісного розвитку, дослідження психологічних 
основ і методів роботи як з обдарованими дітьми, так і з особами з 
особливими потребами. Саме це і висуває додаткові вимоги до 
здібностей педагога-дефектолога, а тим більш викладача вищого 
навчального закладу, який готує дану категорію фахівців. 

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв'язання даної проблеми. Аналіз досліджень з проблеми 
професійних здібностей викладача взагалі показує, що їхнє 
вивчення йшло у декількох напрямках: визначення сутності, 
компонентного складу і структури педагогічних здібностей; вивчення 
окремих видів педагогічних здібностей викладача; вивчення впливу 
предметної специфіки і спрямованості на спеціальні здібності 
викладача; виявлення взаємозв'язку здібностей з індивідуальними 
властивостями педагогів; дослідження професійного становлення 
викладача. Незважаючи на достатньо велику кількість робіт з даної 
проблеми, у переважній їхній більшості під професійними здібностей 
розуміються як педагогічні здібності, однакові для усіх педагогів, 
незалежно від предметної спрямованості їхньої діяльності.  

Узагальнюючи дослідження, присвячені проблемі спеціальних 
здібностей, можна виділити основні напрямки їхнього вивчення: 

- вивчення педагогічних здібностей як якостей особистості - 
шляхом виділення ряду якостей (від одного до двохсот), важливих у 
професійній діяльності педагога і подальшого їхнього структурування 
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(М.Д. Левітов, Ф.М.Гоноболін, О.І. Щербаков, В.А. Крутецький, М.І. 
Станкін та ін.); 

- вивчення спеціальних здібностей у зв'язку з особливостями 
виконання педагогічної діяльності, її етапами, компонентами (Н.В. 
Кузьміна, О.В. Андрієнко та ін.); 

- вивчення окремих видів педагогічних здібностей (О.Г. 
Балбасова, К.Меєр, О.О. Баранов, Є.С. Асмаковець та ін.); 

- вивчення впливу предметної специфіки і спрямованості 
педагогічної діяльності педагогів на прояв і структуру професійних 
здібностей (О.М.Савицька, А.М.Марушкіна, Н.О. Стафуріна, Т.Ф. 
Цигульська, О.В. Андрієнко та ін.); 

- вивчення спеціальних здібностей у руслі виявлення 
психологічних закономірностей інших, але близьких за своєю 
психологічною сутністю, явищ і процесів (процесу педагогічної 
діяльності, професійно важливих якостей педагога, професійної 
компетентності, майстерності і т.д.) (Л.О. Регуш, А.К.Маркова, С.Б. 
Єлканов, Е.Ф. Зеєр, Є.І. Рогов та ін.). 

У сучасній психології спеціальних здібностей існують різні 
уявлення про компонентний склад педагогічних здібностей. 
Проведений аналіз показав, що існують дві тенденції у дослідженні 
педагогічних здібностей педагога: виявлення як можна більше 
підпорядкованого складу педагогічних здібностей (М.Д.Левітов, Ф.М. 
Гоноболін, М.І. Станкін та ін.); і прагнення до укрупнення груп 
здібностей (С.В. Кондратьєва, А.К. Маркова, Л.М. Мітіна та ін.), 
виділення блоків педагогічних здібностей (М.О. Амінов) або єдиної 
педагогічної здібності (Ю.М. Кулюткін). Причому, якщо для першого 
періоду дослідження педагогічних здібностей була характерна 
тенденція до розширювального тлумачення складу здібностей, то 
для наступного етапу характерне прагнення до знаходження більш 
оптимальної їхньої структури. Аналіз структури спеціальних здібностей 
викладача виявив, що для сучасного етапу характерне встановлення 
певної ієрархії компонентів педагогічних здібностей і виділення у них 
провідних, „ядерних” (А.К. Маркова), що компенсуються і не 
компенсуються (М.О. Амінов, О.Г. Балбасова, А.К. Маркова), 
стратегічних (Б.Б. Коссов), термінальних та інструментальних (М.О. 
Амінов) здібностей. У розумінні сутності спеціальних здібностей 
викладача можна виділити два основних підходи: спеціальні здібності 
розуміються як загальнопедагогічні здібності (М.Д.Левітов, Ф.М. 
Гоноболін, М.І. Станкін); спеціальні здібності діляться на загальні 
педагогічні і спеціальні педагогічні здібності (О.І. Щербаков, 
В.А.Крутецький, Н.В. Кузьміна). Однак зміст спеціальних педагогічних 
здібностей різні автори розуміють по-різному. 
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Розгляд проблеми здібностей до дефектології викладача 
вищого навчального закладу відбувався за двома основними 
напрямками: 

дослідження здібностей у зв'язку із розробкою професіограм 
викладача, його методичною підготовкою, виявленням готовності до 
професійної діяльності;вивчення власне здібностей до дефектології. 

У розробку професіограм викладача дефектології, де міститься 
розгорнутий перелік вимог до його спеціальної методичної 
підготовки великий внесок внесли В.І.Бондар, В.П.Кащенко, 
В.А.Липа, В.М.Синьов та інші вчені [1-5 та ін.]. Л.О.Ястребова у 
своєму дослідженні виявила професійно значимі якості педагога-
дефектолога, до складу яких належать рефлексивність, інтерес до 
іншої людини, прагнення до спілкування, комунікабельність, 
доброзичливість, безконфліктність, децентрацію, добру 
саморегуляцію, емоційну стійкість при тривалих контактах з людьми, 
адаптивність, проізвольність поведінки, здатність надавати 
емоційний вплив, емпатійність, чуйність, витримку, зібраність, 
пунктуальність [6]. 

Мета статті (постановка завдань). Метою статті 
експериментального дослідження було вивчення педагогічних 
здібностей викладача дефектології в процесі його професійного 
становлення. Завдання: 

вивчення компонентного складу і структури здібностей до 
дефектології викладача вищого навчального закладу; 

виявлення стажевих змін структури здібностей до дефектології; 
вивчення характеру відносин предметно-педагогічних і 

професійно-педагогічних здібностей, структури педагогічних 
здібностей на різних етапах професійного становлення викладача 
вищого навчального закладу. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Педагогічна 
освіта у галузі дефектології визначається як процес і результат 
засвоєння інтегративних дефектологічних і педагогічних знань і 
вмінь. У структурі змісту педагогічної освіти у галузі дефектології 
виділяються два самостійних і рівноправних блоки наукових знань: 
дефектологічний і професійно-педагогічний. Серед параметрів, що 
характеризують готовність до професійної діяльності викладачів 
дефектології, виділяються як предметні знання, так і 
загальнопедагогічні - здібність здійснювати навчання і виховання. 
Розробляються методики і методи навчання колекційної 
психопедагогіки. Представники фахового напряму зосередилися на 
вивченні власне здібностей до дефектології. В.І.Бондар виділяє 
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здібність і розглядає перетворення особистості як за зовнішніми 
проявами, так і з боку їхньої внутрішньої сутності, що є основою 
професійного мислення сучасного дефектолога; професійну мову; 
емпатійність; гостру спостережливість, швидкість реакції, логічну 
пам'ять, розвинену уяву, здібність до синтезу, узагальнення, 
порівняння, зіставлення. До здібностей дефектолога автор відносить 
усі розумові операції та підкреслює також тісний зв'язок 
психологічних, педагогічних і власне здібностей до дефектології [1]. 

Узагальнені компоненти здібностей до дефектології (уміння 
логічно мислити та абстрагувати; аналізувати, синтезувати, 
узагальнювати конкретні явища, робити теоретичні висновки і 
застосовувати їх для тлумачення фактів; уміння акуратно і точно 
проводити практичні дії, спостерігати, робити прогностичні 
розрахунки; здібність до психолого-педагогічного конструювання і 
творчості; професійне мислення дефектолога) відзначають також 
інші дослідники [2; 4; 5 та ін.]. Слід зазначити, що властивості, 
виділені зазначеними авторами як компоненти здібностей до 
дефектології, зустрічаються і в інших джерелах, але одні їх 
виділяють як уміння, інші - як необхідні для дефектологів властивості 
і певне „дефектологічне бачення світу”, треті - як характеристики 
особливостей діяльності. Як професійно важливі якості і здібності 
виділяються: дефектологічне бачення світу; здібності до 
орієнтаційно-дослідної діяльності; наявність природничо-наукового 
кругозору, образно-логічного мислення; професійна мова 
дефектолога; професійне мислення дефектолога і пов'язані з ним 
різноманітні розумові операції, гнучкість розумових процесів, 
особливе чуття особистісних перетворень; здібності до психолого-
педагогічного експерименту. 

Впритул до розуміння співвідношення предметно-педагогічних і 
професійно-педагогічних здібностей у діяльності викладача підійшли 
Ж.П.Вірна та Н.А. Сургунд [7-8]. Погоджуючись із Н.В.Кузьміною [9], 
вони вважають, що педагогічні здібності повинні розглядатися у 
сукупності зі структурою конкретної педагогічної діяльності. Тому 
вони виділяють здібності та якості, необхідні викладачеві будь-якої 
навчальної дисципліни, і відповідні професійно важливі якості, які 
визначені у професіограмі. Однак емпіричне вивчення цих 
здібностей не входило у завдання автора. 

Таким чином, проведений аналіз наукової літератури дозволяє 
зробити наступні висновки. На сьогоднішній день доведене 
існування здібностей до дефектології і виявлені їхні основні 
компоненти. Однак, переважна більшість досліджень, проведених у 
руслі даного напрямку, присвячені вивченню здібностей вчителів. 
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Професійні здібності викладача вищого навчального закладу вивчені 
менше. Дослідження педагогічних здібностей викладача 
дефектології достатньо широко здійснюються у рамках 
професіографічного, психолого-педагогічного, методичного 
дослідження його діяльності і підготовки. 

У діяльності викладача дефектології виділяють власне 
предметно-педагогічні і професійно-педагогічні знання, уміння, 
навички, здібності, професійно важливі якості, компоненти 
діяльності. Причому, у переважній більшості досліджень ці поняття 
використовуються як рядопокладені. У зв'язку із цим нами було 
здійснено експериментальне вивчення педагогічних здібностей 
викладача дефектології. 

Педагогічні здібності викладача дефектології досліджувалися у 
два етапи. На першому етапі вивчалася структура здібностей до 
дефектології у студентів і викладачів; на другому етапі - специфіка 
взаємозв'язків професійно-педагогічних і предметно-педагогічних 
здібностей і структура педагогічних здібностей викладача на різних 
етапах його професійного становлення. На першому етапі 
дослідження був проведений кореляційний аналіз взаємозв'язків 
показників здібностей до дефектології у студентів. Виявлено 
наявність щільних статистично достовірних зв'язків між усіма 12 
показниками (63 зв'язки). Виділено 53 зв'язки на рівні р<0,001; 7 
зв`язків на рівні р<0,01 і 3 зв'язки на рівні р<0,05. У вибірці 
викладачів дефектології зі стажем більше 5 років у результаті 
кореляційного аналізу виявлено наявність 32 статистично 
достовірних позитивних зв'язків між 10 показниками здібностей до 
дефектології. Різні показники високо значимим чином корелюють 
один з одним, досягаючи 99,9% довірчого рівня (18 зв'язків).У 
викладачів дефектології зі стажем більше 15 років у результаті 
кореляційного аналізу виявлено наявність 35 статистично 
достовірних зв'язків між 11 показниками здібностей, 21 зв'язок з 
ними на рівні р<0,001. 

Порівняльний аналіз виявив як загальні, так і специфічні 
зв'язки. Виявлено 29 загальних зв'язків у вибірках студентів і 
молодих викладачів дефектології; 23 зв'язки є загальними для 
досвідчених і молодих викладачів. Предметно-педагогічні здібності 
викладачів дефектології характеризуються наявністю щільних 
зв'язків між їхніми компонентами. Причому, більш жорстка структура 
здібностей до дефектології спостерігається у студентів (63 зв'язки); у 
викладачів виявлено зменшення кількості зв'язків (32 і 35 зв'язків), 
що свідчить про більшу автономію показників. 
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Таким чином, виявлені симптомокомплекси показників, які 
характеризують предметно-педагогічні здібності викладачів 
дефектології, що відрізняються деякої специфікою залежно від етапу 
педагогічної діяльності. У результаті факторизації показників 
здібностей до дефектології студентів виділено два значущих 
фактори: „професійний світогляд” і „дефектологічна 
спостережливість”. У вибірці викладачів дефектології зі стажем 5-10 
років виділено три значимих фактори, позначених як „здібності до 
дослідно-експериментальної роботи”, „дефектологічна 
спостережливість”, „процесуальні характеристики здібностей до 
дефектології”. У вибірці зрілих викладачів також виділено три 
значимих фактори, отримавших назви „дефектологічна 
спостережливість”, „здібності до дослідно-експериментальної 
роботи”, „здібності до тривалої роботи з людиною”. 

Порівняльний аналіз показав, що структура предметно-
педагогічних здібностей викладачів різних етапів професійного 
становлення має як загальне, так і специфічне: в усіх трьох групах 
виділено фактор „дефектологічна спостережливість”, однак, крім 
однакових в усіх групах показників спостережливості і здібності до 
аналізу, у молодих викладачів цей фактор збагачується показниками 
схильності „людина-людина” і рівня розвитку здібностей, а у їх зрілих 
колег - рефлексивністю, витримкою і теоретико-практичним 
розумінням явищ дефектології. Тобто дана підструктура здібностей 
до дефектології є хоча і стабільною, але такою складовою, яка 
розвивається. 

У групах викладачів виділено фактор „здібності до дослідно-
експериментальної роботи”, що є свідченням значущості 
експерименту у викладанні дефектології. Крім того, у кожній з 
досліджуваних вибірок виділено специфічні підструктури здібностей 
до дефектології. Для студентів це професійний світогляд, для 
молодих викладачів - процесуальні характеристики здібностей, для 
зрілих викладачів – децентрація, добра саморегуляція. Таким чином, 
експериментально виявлена структура здібностей до дефектології 
випускників вищого навчального закладу складається з 
професійного світогляду і дефектологічної спостережливості; 
молодих викладачів - зі здібностей до дослідно-експериментальної 
роботи, дефектологічної спостережливості і процесуальних 
характеристик здібностей до дефектології; зрілих викладачів - з 
дефектологічної спостережливості, здібностей до дослідно-
експериментальної роботи та децентрації, доброї саморегуляції. 

На другому етапі дослідження здібностей викладача 
дефектології було проведено кореляційний аналіз взаємозв'язків 
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показників предметно-педагогічних і професійно-педагогічних 
здібностей. У результаті кореляційного аналізу у вибірці студентів 
виявлено наявність статистично достовірних зв'язків між 8 
показниками професійно-педагогічних і 12 показниками здібностей 
до дефектології, усього 52 зв'язки. Усі зв'язки негативні. Тобто 
предметно-педагогічні і професійно-педагогічні здібності студентів є 
різноспрямованими. Найбільшу кількість негативних зв'язків мають 
показники дефектологічної і професійно-педагогічної спрямованості 
(відповідно 8 і 9 зв'язків). 

Отже студенти, що володіють розвиненими здібностями до 
дефектології та інтересами, як правило, не відрізняються 
педагогічною обдарованістю і спрямованістю і навпаки. У вибірці 
викладачів дефектології зі стажем 5-10 років виявлена наявність 
статистично достовірних зв'язків між 8 показниками предметно-
педагогічних і 7 показниками професійно-педагогічних здібностей, 
усього 33 зв'язки. Так само як і у попередній групі усі зв'язки 
негативні. Аналогічна картина спостерігається і у вибірці зрілих 
викладачів. Тут виявлені зв'язки між 6 показниками предметно-
педагогічних і 7 показникамі професійно-педагогічних здібностей, 
усього 18 зв'язків. Причому 17 з них - негативні. Виявлено 1 
позитивний зв'язок показника організаторських схильностей із 
здібністю до аналізу. 

Отримані результати дозволяють зробити висновок, що 
професійно-педагогічні і предметно-педагогічні здібності 
дефектологів є різноспрямованими. Отже успіху у діяльності 
викладач дефектології може досягати або глибоким знанням 
навчальної дисципліни, або підвищенням педагогічної майстерності. 
Однак, оскільки у зрілих дефектологів, порівняно з молодими і 
студентами, виявлено меншу кількість негативних зв'язків 
(відповідно 52, 33 і 18), можна припустити, що досвід і стаж роботи у 
вищому навчальному закладі приводять до того, що антагонізм цих 
підструктур поступово стирається. Професійно-педагогічні і 
предметно-педагогічні здібності зрілих викладачів більш автономні, 
з'являється тенденція до інтеграції окремих компонентів 
професійних здібностей. Вивчення структури педагогічних 
здібностей викладачів дефектології було продовжено за допомогою 
факторного аналізу. 

Результати факторизації педагогічних здібностей студентів 
обговорювалися раніше. Було з'ясовано, що структура містить у собі 
психологічні, дефектологічні і професійно-педагогічні здібності. 
Факторний аналіз структури педагогічних здібностей викладачів 
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дефектології зі стажем більше 5 років виділив 2 значимих фактори: 
„здібності до дефектології” і „професійно-педагогічні здібності”. 

Аналогічна структура здібностей була виявлена і у вибірці 
викладачів зі стажем більше 15 років. Тут також, як і у двох 
попередніх вибірках, виділено два основних напрямки професійного 
розвитку: викладач-предметник і викладач-педагог. Однак у змісті 
факторів зрілих викладачів існує своя специфіка: до 1-го фактору 
поряд з показниками здібностей до дефектології увійшов один 
показник професійно-педагогічних здібностей - організаторські 
схильності. Це свідчить про деяку інтеграцію предметно-
педагогічних і професійно-педагогічних здібностей: дефектолог-
предметник для успішного здійснення викладацької діяльності 
розвиває у собі організаторські здібності. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Таким чином, результати 
експериментального дослідження педагогічних здібностей 
викладача дефектології дозволяють зробити деякі висновки. 
Виділено симптомокомплекси властивостей, що характеризують 
предметно-педагогічні здібності викладачів дефектології з різним 
стажем. Експериментально виявлено структуру здібностей до 
дефектології, що містить у собі як загальну, незалежну від етапу 
професійної діяльності (дефектологічна спостережливість), так і 
специфічну для кожного етапу складову. Здібності до дефектології 
студентів містять у собі професійний світогляд і дефектологічну 
спостережливість; викладачів зі стажем 5 років - здібності до 
дослідно-експериментальної роботи, дефектологічну 
спостережливість і процесуальні характеристики здібностей до 
дефектології; викладачів зі стажем більше 15 років - дефектологічну 
спостережливість, здібності до дослідно-експериментальної роботи 
та децентрація, добра саморегуляція. Педагогічні здібності 
викладачів дефектології містять у собі предметно-педагогічні і 
професійно-педагогічні здібності. Розвиток симптомокомплексу 
педагогічних здібностей відбувається як за рахунок змін усередині 
кожної з підструктур (професійно-педагогічні, предметно-педагогічні 
здібності), так і за рахунок скорочення негативних зв'язків між ними і 
появи тенденції до деякої інтеграції окремих компонентів здібностей. 
Співвідношення між предметно-педагогічною і професійно-
педагогічною підструктурами педагогічних здібностей викладача 
дефектології показує наявність двох основних типів професійного 
розвитку: викладач-педагог і викладач-предметник. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНИХ ПОНЯТЬ В УЧНІВ З ВАДАМИ РОЗУМОВОГО 

РОЗВИТКУ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇЇ 
У статті визначено місце та роль географічних понять соціально-

економічного спрямування у вирішенні проблеми соціалізації випускників з 
вадами розумового розвитку. Автором з’ясований потенціал курсу 
«Географія України» для формування соціально-економічних понять в учнів 
допоміжної школи. Розкрито психолого-педагогічні умови формування понять 
у старшокласників при вивченні соціальної та економічної географії України. 
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Розглянуто прийоми та засоби керування розумовою діяльністю учнів на 
уроках географії в допоміжній школі. 

Ключові слова: географія, соціально-економічні поняття, учні з вадами 
розумового розвитку.  

Одинченко Л. 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЕКОНОМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ У УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ 

УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
В статье определены место и роль географических понятий 

социально-економической направленности в решении проблемы социализации 
учащихся с нарушениями умственного развития. Определен потенциал курса 
«География Украины» для формирования социально-економических понятий у 
учащихся вспомогательной школы. Автором раскрываются психолого-
педагогические условия формирования понятий у старшеклассников в 
процессе изучения социальной и економической географии Украины. 
Рассмотрены приемы и средства руководства умственной деятельностью 
учащихся на уроках географии во вспомогательной школе. 

Ключевые слова: география, соціально-економические понятия, 
учащиеся с нарушениями умственного развития. 

Odinchenko L. 
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF SOCIO-

ECONOMIC CONCEPTS AT PUPILS WITH MENTAL DISABILITIES 
AT GEOGRAPHY LESSONS 

The article defines the place and the role of geographical concepts of socio-
economic direction in solving problems of socialization of graduates with intellectual 
disabilities. The author reveals psycho-pedagogical conditions of formation of 
scientific concepts at senior pupils during studying social and economic geography of 
Ukraine in auxiliary school, methods and ways to control their mental 
activity.Discussed ways and means of management of mental activity of students in 
geography lessons in a special school. 

Key words: geography, socio-economic concepts, pupils with intellectual 
disabilities. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливим науковими чи практичними завданнями. Сучасна 
тенденція розвитку суспільства висуває нові вимоги до вирішення 
проблеми соціалізації учнів допоміжних шкіл. Після закінчення школи 
розумово відсталим підліткам треба буде брати участь у всіх видах і 
формах соціального життя нарівні з іншими членами суспільства, 
вступати в більш складні економічні відносини як на виробництві, так 
і в побуті. В зв’язку з цим, гостро постає соціально-педагогічна 
необхідність підготувати випускника допоміжній школи до реального 
життя в нових соціокультурних та економічних умовах. Таке 
завдання покликаний виконати заключний курс шкільної географії, 
який надає знання соціально-економічного спрямування, створює 
усвідомлений цілісний образ своєї країни на основі розгляду та 
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аналізу її основних компонентів – природи, населення, 
господарства. 

Вивчення в дев’ятому класі допоміжної школи економічної і 
соціальної географії України спрямовано на формування у школярів 
важливих уявлень й понять через розкриття закономірностей 
розміщення територіальних взаємодій виробництва і господарства з 
населенням, з географічним середовищем. Засвоєння цих 
закономірностей при формуванні понять має велике значення 
оскільки звільняє від запам’ятовування величезного фактологічного 
матеріалу і водночас підвищує міцність та глибину географічних 
знань, здійснює корекційний вплив на розумовий розвиток учнів з 
психофізичними вадами. Система і зміст соціально-економічних 
понять в курсі географії допоміжної школи має певну специфіку, 
обумовлену метою навчання і змістом цієї дисципліни. Формування 
базових понять сприяє цілеспрямованому засвоєнню розумово 
відсталими старшокласниками сучасної соціально-економічної 
термінології, необхідної для використання в умовах суспільного 
життя, і забезпечує повноцінне функціонування особистості в 
оточуючому світі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. Розглядаючи 
проблему формування соціально-економічних понять саме в курсі 
шкільної географії, нами був зроблений аналіз наукових праць 
вчених різних часів. За розглянутою проблемою заслуговують на 
увагу роботи М.М.Баранського. А.В. Даринського, С.Г. Коберніка, 
М.К.Ковалевської, Р.Р.Коваленко, О.О Кривчун, Л.І. Круглик, В.А. 
Максимова, Т.Г.Назаренко, Л.М. Панчешнікової, О.Я. Скуратовича, 
О.Г. Топчієва, А.А.Шуканової тощо. 

В спеціальний методиці географії проблема формування 
понять у розумово відсталих школярів при вивченні різних курсів 
географії найбільш повно висвітлюється в роботах науковців-
дефектологів: І.М. Бгажнокової, Т.М. Головіної, В.А. Грузинської, 
Р.Б.Каффеманаса, В.С.Ликого, О.І.Липецької, В.О. Липи, 
Т.І.Пороцької, Т.А.Процко, В.М. Синьова, О.М.Соломіної, В.Г. 
Чернобук тощо. В науково-методичних роботах обґрунтована 
важливість формування географічних понять у розумово відсталих 
учнів, розроблені зміст і шляхи формування певних понять, надані 
класифікації засобів навчання та розроблені методичні рекомендації 
щодо їх використання в процесі формування одиничних та загальних 
понять, виділені ефективні прийоми і засоби керування розумовою 
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діяльністю школярів на уроках географії. Однак спеціальних 
експериментальних досліджень, присвячених проблемі формування 
географічних понять саме соціально-економічного спрямування, 
нами не виявлено. У роботах зі спеціальної методики викладання 
географії подаються лише приклади висвітлення окремих підходів за 
даною проблемою. Проте, для планомірної і систематичної 
діяльності вчителів з організації навчального процесу на уроках 
географії в допоміжній школі цього недостатньо.   

Формулювання цілей статті (постановка завдання).  У 
статті визначені педагогічні умови формування соціально-
економічних понять в учнів з вадами розумового розвитку на уроках 
географії. На конкретному прикладі розглядаємо модель 
формування географічних понять соціально-економічного характеру, 
яка може бути введена в педагогічний процес на будь-якому етапі 
вивчення тем з економічної та соціальної географії України в 
дев’ятому класі допоміжній школи. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В програмному 
змісті розділ „Економічна та соціальна географія України” є 
складової частиною курсу «Географія України” і  має особливе 
освітнє значення у системі географічної освіти учнів допоміжної 
школи. Це новий для школярів предмет – економічна і соціальна 
географія, яка має особливе положення у системі наук.  Він 
складається з одинадцяти тем, які охоплюють матеріал про 
населення та його господарську діяльність в Україні в цілому чи на 
окремих її територіях. У 9 класі вводиться багато нових, не знайомих 
розумово відсталим учням понять як економіко-географічних, так і 
чисто економічних. Від того, як учні їх засвоять, залежить успішність 
усвідомлення школярами основних закономірностей у розміщенні 
населення і господарства як на території країни, так і в своєї області. 
Тому в кожній темі й практично на кожному уроці має бути етап, 
спрямований на формування понятійного апарату, з'ясування 
закономірностей і причинно-наслідкових зв'язків.  

Аналіз практичного досвіду вчителів географії допоміжних шкіл 
Донецької області свідчіть,  що більшості педагогів бракує 
теоретико-методичних знань з формування соціально-економічних 
понять в учнів під час викладання курсу «Географія України». 
Більшість з них вважають, що існування в підручнику визначень та 
певних термінів звільняє їх від систематичної і цілеспрямованої 
роботи щодо формування понять в процесі викладання соціальної 
та економічної географії України. На уроках географії частіше 
використовуються методи формування соціально-економічних 
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понять за джерелами знань. Визначення наукового терміну 
зводиться до готового формулювання, яке зовсім не відрізняється 
від наведеного у підручнику, і закріплення проходить шляхом 
записування цього визначення в зошит. Такі методи мають обмежені 
можливості для розвитку продуктивного мислення, оскільки 
орієнтують розумово відсталих учнів на репродуктивне засвоєння 
навчального матеріалу. Тільки при застосуванні творчих методів 
навчання, коли вчитель акцентує учнів на  самостійну роботу, 
включає проблемні завдання,  ставить школяра в позицію 
дослідника, соціально-економічні поняття засвоюються більш 
усвідомлено. 

Нами встановлено, що в умовах традиційного навчання рівень 
сформованості соціально-економічних понять в учнів із 
інтелектуальними вадами є недостатнім для розуміння явищ і 
процесів, що відбуваються в суспільстві та сучасній економіці. 
Основною причиною є те, що соціально-економічні поняття 
формуються без урахування психолого-педагогічних умов та 
критеріїв відбору соціально-економічного матеріалу на кожний 
конкретний урок.  

Виявлені особливості засвоєння розумово відсталими 
старшокласниками основних географічних понять соціально-
економічного характеру дають змогу зробити висновок, що на уроках 
географії в допоміжній школі необхідно враховувати глибину змісту 
наукового поняття і закономірностей, рівень розумового розвитку 
учнів, своєрідність методики формування загальних і індивідуальних 
соціально-економічних понять.  

Загальні положення методики формування географічних 
понять в учнів допоміжної школи можна звести до основних вимог: 

-  спостереження географічних об’єктів та явищ природи;  
- організація розумової діяльності, спрямованої на виділення 

істотних ознак поняття, складання наукового визначення 
-  поглиблення змісту поняття і його практичне застосування; 
- виявлення співвідношення між поняттями, встановлення 

міжпонятійних  зв’язків. 
Процес формування та засвоєння соціально-економічних 

понять має свою специфіку і особливості. До цих особливостей 
належать: по-перше, високий рівень абстрактності понять; по-друге - 
складний характер між понятійними зв’язками, які відображаються в 
цілісній системі географічних, економічних та соціальних категорій. 

Враховуючи специфіку процесу вивчення курсу „Економічна і 
соціальна географія України” та психологічні особливості розумово 
відсталих учнів, нами було визначено, що процес формування 
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соціально-економічних понять на уроках географії в допоміжній 
школі буде результативним за таких умов: 

- психолого-педагогічна підготовленість учнів допоміжної школи 
до сприймання соціально-економічних понять та їх засвоєння; 

-   доступність змісту соціально-економічних понять; 
    -  дотримання поетапності формування понять; 
    - зв’язок із загальнонауковими, географічними, соціальними, 

економічними поняттями;  
- застосування оптимального змісту поняття для практики 

життя; 
- узагальнення та систематизація понять. 
Сформувати наукове географічне поняття – це не тільки 

засвоїти його зміст, а й вміти застосовувати його при розв’язанні 
теоретичних і практичних завдань. Тільки у такому  поєднанні в учнів 
сформується здатність логічно мислити. 

Під час формування понять, треба активізувати розумову 
діяльність розумово відсталих учнів. Слід правильно спрямувати 
їхнє логічне мислення, а саме:  

          - у процесі вивчення нового матеріалу ставити 
запитання, що потребують аналізу, синтезу, порівнянь, 
встановлення зв’язків, узагальнень і визначень; 

         - систематично використовувати схеми, діаграми та 
графіки, що розвивають поняття та показують їх істотні ознаки; 

         -  попереднє формування географічних уявлень повинно 
вестися не за допомогою розповіді, бесіди, а під час проведення 
екскурсії, перегляду картин художників, кінофільмів, діафільмів, 
фотографій, схем, карт або поєднання методів усного викладу з 
наочним. 

При формуванні конкретного географічного поняття соціально-
економічного спрямування слід враховувати наступне: 
усвідомленість, аналіз та опора на відомі знання, встановлення та 
побудова логічних  ланцюгів, їх взаємозв’язок. Перед процесом 
формування понять необхідно сконцентрувати увагу школярів на 
основних термінах цієї теми та вмінні скористатися знаннями з 
попередніх тем. 

Розглянемо методичну модель процесу формування 
соціально-економічних понять на уроках географії в допоміжній 
школі на прикладі формування поняття „національне господарство”.  

Увагу учнів зосереджуємо на важливості вивчення і засвоєння 
даного поняття, мотивуючи тим, що воно є цементуючим в розділі 
«Економічна і соціальна географія України» і без належного 
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розуміння його змісту неможливо з’ясувати сутність  та систему 
господарського комплексу.  

Розкривається основний зміст поняття, де значна роль 
відводиться поясненню системності даного поняття, визначається 
його предметна спрямованість, учні вчаться давати усвідомлене  
наукове визначення. Після аналізу визначення поняття, 
структурував зміст кожного з елементів, учням пропонуються 
проблемні завдання: „Покажіть відмінності між галуззю та 
підприємством”, „Доведіть, що промисловість є провідною і 
найважливішою галуззю господарського комплексу України”, 
„Поясніть, які найсучасніші галузі виходять на перший план у 
сьогоденний період?”.  

Засвоєння суттєвих ознак поняття має відбуватися з 
допомогою засобів наочності: таблиці, схеми, малюнків, фотографій. 
Ефективною є робота зі схематичним малюнком підручника, тобто 
між поняттями встановлюються зв’язки, які об’єднують загальне 
визначення поняття „національне господарство” і поділяють його на 
структурні елементи. Обсяг поняття розширюється, здійснюється 
поглиблення і конкретизація його змісту. Вважаємо доцільним 
фронтальне складання  розгорнутої схеми. Вчитель,  застосувавши 
творчий підхід, детально пояснює кожний структурний елемент 
поняття. Школярі пізнають, що поняття має певну структуру та 
поділяються на структурні елементи. Розширюючи основне поняття, 
учні знайомляться з соціально-економічними напрямками: 
промисловість, транспорт, зв’язок, житлове господарство тощо.  

Для розуміння понять у відповідності з етапами їх формування 
необхідно у процесі навчання учнів з інтелектуальними вадами 
застосовувати засоби наочності, активізувати розвиток мислення, 
навчати вмінню встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 
Розумово відсталі дев’ятикласники успішно опановують новими 
соціально-економічними поняттями  на уроках географії, якщо 
застосовується творчий підхід до навчання з елементами 
проблемного викладання. Активізується їх пізнавальна діяльність 
через вирішення творчих, проблемних завдань, спрямованих на 
формування цих понять.   

Робота на уроках географії в допоміжній школі повинна 
базуватись на основі структурного аналізу системи соціально-
економічних понять, кожного поняття окремо і передбачать 
безперервне накопичення конкретних економіко-географічних та 
соціально-географічних знань, поступове формування елементів 
понять, окремих понять і їх цілісної системи. 
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Підсумовуючи вищевикладене, 
зазначимо, що формування в розумово відсталих школярів основних 
соціально-економічних понять на уроках географії значно 
поліпшується, якщо застосовується творчий підхід до навчання з 
елементами проблемного викладання;  максимально 
використовуються засоби наочності під час фронтальної та 
індивідуальної форм організації навчального процесу на уроці; 
реалізуються міжпонятійні зв’язки, що забезпечують наступність, 
послідовність, цілісність у формуванні понять; відбувається 
перенесення вивчених понять у практику повсякденного життя.   

Література 
1. Кобернік С.Г. Економічна і соціальна географія України: дидактичний 

комплекс до вивчення шкільного курсу в 9 класі за програмою 12-річної 
школи: метод. посібник / C.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко. – К.: Шк. світ, 2009. – 
136 с. 

2. Липа В.О., Одинченко Л.К. Вивчення економічної та соціальної географії в 
допоміжній школі  / В.О. Липа, Л.К. Одинченко //  Дефектологія. – 1998. - № 4. 
– С. 33-35. 

3. Липа В.О., Одинченко Л.К. Географія України: підручник для 9 класу 
допоміжної школи / В.О. Липа, Л.К. Одинченко. – К.: Благовіст, 2004.- 175 с. 

4. Географія 6-9 класи: програми для допоміжної школи / [авт.-уклад. В.О. 
Липа, Л.К. Одинченко]. – Київ: Богдана, 2006. – 63 с. 

 
Пахомова Н. 

- кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної і 
корекційної педагогіки психолого-педагогічного факультету 
Полтавського державного педагогічногоуніверситету імені 

В.Г.Короленка 
УДК 376.091.313-056.264:1[3+5] 

СИНЕРГЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕГРАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ, 
ПСИХОЛОГІЧНИХ І МЕДИЧНИХ СКЛАДОВИХ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 
 У статті розглядаються синергетичні основи інтеграції педагогічних, 
психологічних і медичних кладових професійної підготовки. Стрімкі зміни, які 
відбуваються у соціальному та політичному житті України, вимагають 
перебудови системи вищої освіти з метою підвищення кваліфікованості та 
конкурентоспроможності спеціалістів. Однією з найважливіших завдань 
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системи знань, перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації вищої 
освіти на особистість студента, запровадження новітніх технологій навчання, 
з метою забезпечення високої якості підготовки випускників вищої школи. 
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СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 В статье рассматриваются синергетические основы интеграции 
педагогических, психологических и медицинских кладовых профессиональной 
подготовки. Стремительные изменения, происходящие в социальной и 
политической жизни Украины, требуют перестройки системы высшего 
образования с целью повышения квалифицированности и 
конкурентоспособности специалистов. Одной из важнейших задач интеграции 
в Болонский процесс является обеспечение условий для расширения 
мобильности студентов, преподавателей и научных работников, требует 
стремительного обновления системы знаний, пересмотра содержания, форм и 
методов обучения, ориентации высшего образования на личность студента, 
внедрение новейших технологий обучения, с целью обеспечения высокого 
качества подготовки выпускников высшей школы. 
 Ключевые слова: повышение квалифицированности специалисте, 
синергетические основы интеграции. 

Pahomova N. 
SYNERGISTIC THROUGH THE INTEGRATION OF EDUCATIONAL, 

PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL COMPONENTS TRAINING 
The article examines the synergistic integration framework pedagogical, 

psychological and medical storerooms training. The rapid changes taking place in social 
and political life of Ukraine require restructuring of the system of higher education in 
order to increase competitiveness and qualifications of experts. One of the most 
important tasks of the integration of the Bologna process is to ensure the conditions for 
increased mobility of students, teachers and researchers, requires the rapid updating of 
knowledge, review the content, forms and methods of training, orientation of higher 
education on the identity of the student, the introduction of new learning technologies in 
order to ensure high quality of graduates of higher education. 

Keywords: increase qualified individual, synergistic integration framework 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 

важливим науковими чи практичними завданнями. Професійна 
підготовка кваліфікованих кадрів, як системна діяльність держави 
щодо конкретної особистості, суспільства в цілому висвітлена у 
законодавчій, виконавчій, судовій, інформаційній та інших сферах. 
Вони мають на меті створення соціально-економічних, політичних, 
організаційних, правових умов для поширення та інтеграції знань із 
різних сфер наукового пізнання, розвитку інтелектуального та 
духовного потенціалу українського суспільства.  

Отже, входження в європейський соціокультурний простір 
зумовлює потребу в ефективній дидактичній технології професійної 
підготовки, яка б передбачала інтеграцію знань в умовах 
мультидисциплінарного підходу та забезпечувала неперервну 
взаємодію співучасників навчання, мотивоване залучення студентів до 
навчання, постійне навчання впродовж усього життя; сприяла б 
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впровадженню інноваційних підходів у практику сучасної вищої школи, 
підвищенню конкурентоспроможності європейського простору вищої 
освіти для інших регіонів світу.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. Професійна 
підготовка майбутніх фахівців у вищій школі є предметом наукових 
досліджень, які відображають такі її аспекти як: філософія сучасної 
вищої освіти (В.Андрущенко, І.Зязюн, В.Кремень та ін.), теоретичні та 
методичні засади неперервної професійної освіти (С.Гончаренко, 
Н.Ничкало, С.Сисоєва та ін.), дидактика та методика навчання у вищій 
школі (A.Алексюк, В.Краєвський, І.Лернер, О.Мороз, В.Олійник, 
А.Петровський, М.Скаткін та ін.), проблема вдосконалення організації 
навчального процесу взагалі (А. Алексюк, Б.Гольдшмидт, 
М.Гольдшмидт, В.Зінкевичус, А. Казановський, Л. Костельна, 
В. Плохій, О.Попович, Дж.Рассел, Л.Романішина, М.Чошанов, Н.Шиян, 
П.Юцявичене та інші). 

Різним аспектам проблеми підготовки дефектологів присвячені 
фундаментальні роботи українських вчених В.Бондаря, І.Дмітрієвої, 
С.Миронової, Ю.Пінчук, Т.Сак, В.Синьова, Є.Синьової, В.Тарасун, 
Л.Фомічової, О.Хохліної, М.Шеремет та ін. Однак, незважаючи на 
значну кількість наукових праць, поза увагою дослідників залишилося 
обґрунтування концептуальних основ інтеграції педагогічних, 
психологічних і медичних складових професійної підготовки 
дефектологів. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). У 
зв’язку з цим, метою нашого дослідження є визначення синергетичних 
основ інтегративності знань, як концептуальної основи професійної 
підготовки. Тому завданнями нашого дослідження є: ретроспективний 
аналіз літератури з означеної проблеми, теоретично обґрунтувати 
синергетичні положення інтеграції педагогічних, психологічних і 
медичних складових професійної підготовки дефектологів, розуміючи 
під ними систему вихідних положень процесу професійного 
становлення студентів педагогічних вищих навчальних закладів як 
суб’єктів модернізації освітніх процесів у ВНЗ. 

Ідея інтеграції знань є центральною у синергетиці, яка ініціювала 
становлення синергетичної моделі освіти на основі нелінійного 
мислення (О.Князєва, В.Аршинов, О.Балобанов, В.Буданов, Г.Шефер 
та ін.). У 70-х р. минулого століття як результат міждисциплінарного 
напряму в науці виникла синергетична традиція інтеграції. Термін 
“інтеграція” походить від латинського “integratio” – повний, цілий. Новий 
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тлумачний словник української мови пояснює цей термін, як 
об’єднання чого-небудь у єдине ціле [1]. У словнику іноземних слів 
“інтеграція” тлумачиться як об’єднання розрізнених части у єдине 
загальне ціле. Цей термін стосується різних сфер життя і вживається в 
різних науках. 

У межах синергетики здійснюється теоретична реконструкція 
мимовільних процесів переходу систем різної природи-фізичних, 
хімічних, соціальних, економічних – від нестійкого стану до виникнення 
в них стабільних і організованих структур. У 1980 році вийшов 
переклад праці Г.Хакен "Синергетика", де вона характеризувалася як 
спільний цілісний; або кооперативний, ефект взаємодії великого числа 
підсистем. Пізніше, у роботах І.Пригожина синергетичне вчення 
отримало глибоке природничо-наукове і філософське обґрунтування 
[3]. Наявність великої кількості літератури з питань синергетики не 
спрощує проблему ідентифікації даного феномена. Перехід до 
дослідження складних самоорганізованих систем вимагає нелінійного 
мислення. На основі наявних характеристик синергетики (Г.Хакен, 
І.Мітошін, І.Стенгерс) виділяють її стрижневі ідеї: а) ідею саморозвитку, 
яка допускає "народження" порядку з хаосу; б) ідею "колективного 
ефекту" ("ефекту ансамблю"); в) ідею динамічної рівноваги, або, 
вірніше, динамічної нерівноваги. Узята сама по собі, кожна, з них мало, 
що несе нового. Але, будучи синтезованими, в концепції сінергетизму, 
вони виділяються потужним інноваційним потенціалом. У випадку з 
синергетичною інтеграцією особливого значення набуває приставка 
«само»: акцент робиться на самоінтеграції людини. Тим самим 
інтеграція наділяється певним екзистенціальним змістом. Положення 
«человек есть то, что он сам из себя делает» (Ж. Сартр) в 
синергетичному прочитанні звучить: людина є те, що вона з себе 
робить шляхом самоорганізації.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Ідеї синергетики 
широко впроваджуються у педагогіку. Наукові знання на кожному 
історичному етапі розвитку науки синтезуються за допомогою наукової 
картини світу. В даний час з'явилася можливість створення єдиної 
еволюційно-синергетичної наукової картини світу на основі ідей нового 
міждисциплінарного напряму теорії самоорганізації. В основі сучасної 
наукової картини світу лежить стихія взаємоперетворень, різноманіття 
явищ, заснована на імовірнісних законах, вона значно точніше 
відображає діалектично суперечливу дійсність. На фундаментальному 
рівні всі грані в природі виявляються умовними, для неї характерне 
стирання всіх граней, відповідно зникають межі між традиційними 
природними науками. У процесі створення нової картини світу 
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принципово змінюється підхід до вивчення природи, тепер сам 
дослідник стає невід'ємною частиною створюваної ним картини. 
Сучасна еволюційно-синергетична картина світу виконує функції 
формування попереднього теоретичного бачення досліджуваного 
об'єкта, приймає участь у постановці завдань і визначенні шляхів їх 
вирішення.  

Сукупність ідей синергетики, пояснює взаємодію загальної 
системи знань з навколишнім середовищем, в якій знання про людину 
виступає системоутворюючим принципом будь-якого знання про світ, і 
дозволяє говорити про зміну способу пізнання світу як про нову 
взаємодію людини з природою. Синергетика розкриває єдиний 
механізм розвитку систем різної природи, виступає центром інтеграції 
природничо-наукового і гуманітарного знання та слугує основою 
інтеграції педагогічних, психологічних та медичних складових у системі 
професійної підготовки логопедів. 

У природничих і гуманітарних дисциплінах потрібно знаходити 
розділи, які вивчають процеси становлення, виникнення нового, і 
поряд з традиційним використовувати мову синергетики, що дозволяє 
в подальшому створити горизонтальне поле міждисциплінарного 
діалогу. Синергетика орієнтована на те, щоб виявити закони 
самоорганізації та еволюції складних систем будь-якої природи, 
незалежно від конкретної природи їхніх складових елементів. Саме 
цим визначається, перш за все, специфічна роль синергетики в 
системі освіти. Синергетика, маючи спочатку природничу основу нині 
все більше набуває рис гуманітарності. ЇЇ позиції актуальні при 
розумінні феномена людини і людської культури, в розгадуванні 
таємниць людської свідомості і мислення. 

Поняття самоорганізації, хаосу і порядку, нелінійності та 
інтегративності знань починають широко використовуватися, як у 
природних, так і в гуманітарних науках. Теорія самоорганізації активно 
розробляється в даний час в різних країнах багатьма науковими 
школами у найрізноманітніших аспектах (I: Пригожин, Г.Хакен, 
Ф.Варела, Е.Ласло, К.Майнцер, Б.Мандельброт, Е.Моран та ін.). 

Синергетика як нова парадигма, викликає зміни в способах 
постановки проблем та наукового дослідження, в концептуальній 
основі і моделях, в цілях і установках наукового пошуку. Нова якість в 
пізнанні досягається за рахунок використання нелінійного мислення та 
інтеграції досягнень різних наук при пізнанні світу та конструюванні 
образу світобудови. 

У сучасній науковій літературі різні аспекти дослідження 
проблеми інтеграції представлені достатньо широко. У своїй роботі 
В. Знгельгардт спробував з’ясувати природу інтеграції та визначив 
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"інтегратизм" як шлях від простого до складного у пізнанні явищ [4]. 
Учений визначає три ступені інтеграції частин і цілого: а) виникнення 
системи зв'язків між частинами; б) втрата частинами своїх початкових 
ідентифікаційних якостей при входженні до складу цілого; в) поява у 
виникаючої цілісності нових властивостей, обумовлених як 
властивостями частин, так і виникненням нових систем міжчастинних 
зв'язків.  

У науковій літературі розглядаються генетичні аспекти інтеграції, 
запропоновані підходи до виділення об'єктивних основ, умов та 
факторів інтеграції знань. У контексті нагодо дослідження, актуальним 
є визначення напряму інтеграції, спрямованої на взаємодію 
природничих, професійних і гуманітарних дисциплін. Розкриваючи 
природу взаємин природних і суспільних наук, Ю.Шрейдер зазначає, 
що головне - не співпраця незалежних партнерів, a взаємне 
"проростання", або "тісний симбіоз організмів" [2]. Г.Гачев піднімає 
проблему впливу гуманітарних дисциплін на розвиток 
природознавства та здатність гуманітарного знання "дати образ 
Цілого" постає як центральна проблема [2]. 

Розшарування наук веде до деформації людини, негативно 
впливає на її виховання та професійну підготовку.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Таким чином, ідея інтеграції, синтезу 
знань і умінь, міждисциплінарність підходів як наукова проблема у 
філософії та педагогіці не нова і має глибокі історичні корені. 
Накопичений багатий досвід дослідження проблем інтеграції свідчить 
про перетворення інтеграційних процесів у провідну закономірність 
розвитку освітньої теорії і практика, а синергетика є її концептуальною 
основою. Сучасний етап інтеграції знань відрізняється якісно новим 
характером у порівнянні з попереднім розвитком. Ці зв'язки охоплюють 
не тільки методи, але і концепції, теорії, що впливає на стиль 
наукового мислення. 

Отже, однією з головних завдань повинно стати створення 
інтеграції педагогічної, психологічної та медичної підготовки, в 
результаті якої у майбутніх фахівців формується: по-перше, готовність 
до роботи на основі системних міждисциплінарних знань, по-друге, 
оволодіння інноваційними психолого-педагогічними і корекційними 
технологіями , по-третє, розуміння своєї індивідуальної суті, на основі 
якої проводиться особистісна концепція і реалізується професійний 
потенціал фахівця. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ 
АНТИЦИПАЦІЇ У ДІТЕЙ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ 
Стаття присвячена проблемі стимулювання пізнавальної та 

особистісної активності дітей з церебральним паралічем шляхом визначення 
наукових засад корекції її інтегрального показника – антиципації.  Теоретично 
обгрунтовано та  розроблено систему психокорекційного впливу на розвиток 
антиципації. 

Ключові слова: діти з церебральним паралічем, пізнавальна та 
особистісна активність, психічна діяльність, антиципація, соціально-
перцептивне передбачення, психокорекційна програма. 

Романенко О. 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

АНТИЦИПАЦИИ У ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
Статья посвящена проблеме стимулирования познавательной и 

личностной активности детей с церебральным параличом путем  
определения научных основ коррекции ее интегрального показателя – 
антиципации. Теоретично обосновано и разработано систему 
психокоррекционного влияния на развитие антиципации.  

Ключевые слова: дети с церебральным параличом, познавательная и 
личностная активность, психическая деятельность, антиципация, 
социально-перцептивное предвидение, психокоррекционная программа. 

Romanenko O. 
THE СONCEPTUAL BASIC OF PSYCHIC CORRECTION OF 

ANTICIPATION OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 
The article is devoted to the promotion of personal and cognitive activity of 

children with cerebral palsy by definition scientific principles of correction of the 
integral index – anticipation. Theoretically grounded and developed system of 
psychic correction effects on the development of anticipation.   

Key word: children with cerebral palsy, personal and cognitive activity, 
anticipation, mental activity, social-perception prediction, psychology correction. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливим науковими чи практичними завданнями. Визначення 
передумов ефективної інтеграції в суспільство дітей з церебральним 
паралічем обумовлює необхідність розроблення наукових засад їх 
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пізнавальної та особистісної активності. Тому актуальним вбачається 
реалізація системного підходу до вивчення психічної діяльності дітей з 
церебральним паралічем на основі системоутворюючого фактору – 
феномену антиципації, що є формою випереджального відображення 
дійсності, виступає загальною та найголовнішою якістю психіки, 
виявляється у всіх видах діяльності та визначається науковцями як 
провідний критерій психічної активності людини (П. К. Анохін, М. О. 
Бернштейн, О. М. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов, Є. М. Сурков, С. Л. 
Рубінштейн, О. О. Ухтомський та ін.). 

Оскільки антиципація забезпечується інтегральними 
механізмами роботи мозку, мультифакторність дизонтогенезу при ДЦП 
обумовлює доцільність представлення цього розладу як моделі для 
вивчення антиципаційних процесів різного рівня. Дослідження 
здатності до антиципації у дітей з церебральним паралічем не тільки 
сприяє розкриттю мікрогенезу їх психічної діяльності, що пов’язано з 
формуванням окремих сенсорно-перцептивних і мислительних 
операцій, але й дозволяє зрозуміти природу суттєвих змін психіки від 
дошкільного до молодшого шкільного віку. Саме в цьому віці 
відбувається формування новоутворень, у основі яких лежить 
передбачення – внутрішнє планування дій, продуктивне мислення, 
становлення способів дії та оперативних схем мислення. Розвиток цих 
новоутворень у молодшого школяра супроводжується перебудовою 
його особистості, що виявляються у змінах навчальної мотивації, 
усвідомленні власних можливостей, підвищенні самокритичності, 
оволодінні способами організації учбової діяльності.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Оскільки 
серед концептуальних засад дослідження центральним стало 
положення про антиципацію як інтегральний показник розвитку й 
активності,  дана стаття присвячена прикладним аспектам її вивчення 
на основі розроблення системи психокорекції. Це обумовлено 
сучасним замовленням суспільства в контексті вирішення проблеми 
соціальної інтеграції дітей з особливими потребами та має бути 
реалізовано через загальну інтенсифікацію психолого-педагогічних 
розробок в руслі проблеми «навчання й розвиток» [2].  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати 
порівняльного дослідження розвитку антиципації в нормі та при ДЦП 
дозволили виявити «слабкі ланки» в її змістовій структурі, що 
визначило напрями розробки теоретико-технологічної програми, 
модель якої представлено на рис. 1.  
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Рис. 1. Модель теоретико-технологічної програми корекції 

антиципації у дітей з церебральним паралічем 
Таким чином, структура комплексної системи психокорекції 

антиципації визначалася такими блоками: концептуальним; 

І. Концептуальний блок 
- Цільові орієнтації;  

- теоретико-методологічна основа;  
- принципи психокорекції;  

- вихідні концептуальні положення 

ІІ. Організаційно-методичний блок 
Планування етапів і термінів проведення  психокорекції;  

форми проведення (індивідуальна; групова); методи (аналіз медико-
психолого-педагогічної документації; бесіда; спостереження; 

психодіагностичні методи; вивчення психологічного клімату в сім’ї; 
психокорекційні методи; метод експертних оцінок; методи оцінки 

ефективності психокорекції 

ІIІ. Корекційно-технологічний блок    

Психологічний 
модуль (компоненти: 

установчий; 
сенсорно-

перцептивний; 
уявлень; 

мовленнєво-
мислительний; 

Сімейний модуль 
(напрями: 
просвітницький, 
консультативний, 
супроводжувальни

Педагогічний модуль 
(напрями навчання та 
виховання: розвиток 

мовлення; 
ознайомлення з 

навколишнім світом; 
розвиток дрібної 

моторики та підготовка 
руки до письма; 

формування 
елементарних 

математичних уявлень; 
сенсорне виховання; 

 
ІV. Корекційно-розвивальний блок 

- Стимулювання пізнавальної та особистісної активності дітей на основі 
розвитку здатності до прогнозування; 

- удосконалення провідних видів діяльності дитини на основі актуалізації 
антиципаційного компоненту; 

- корекція психічного розвитку дітей з церебральним паралічем шляхом 
формування дій та операцій відповідно до вікових новоутворень; 

- оптимізація соціальної ситуації розвитку та готовності до інтеграції в 
суспільство на основі формування соціально-перцептивного передбачення 

V. Результативно-прогностичний 
- Підсумково-діагностичний етап; 
- підсумково-аналітичний етап; 

- прогностичний етап 
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організаційно-методичним; корекційно-технологічним; корекційно-
розвивальним; результативно-прогностичним. Вікова категорія дітей, 
на яких орієнтована психокорекційна робота – 6-10 років.  

Основна мета психокорекції полягала у формуванні здатності 
до антиципації у дітей з церебральним паралічем на різних рівнях 
психічного відображення шляхом активізації пізнавальних, 
регулятивних і комунікативних процесів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. Теоретико-
методологічну основу психокорекції склали психолого-педагогічні 
концепції в галузях взаємозв’язку навчання та розвитку дітей 
(І. Д. Бех, В. І. Бондар, П. Я. Гальперін, В. В. Давидов, 
О. В. Запорожець, В. В. Засенко, А. А. Колупаєва, Г. С. Костюк, 
С. Д. Максименко,  О. М. Матюшкін, Н. О. Менчинська, 
Г. М. Мерсіянова, Т. В. Сак, В. М. Синьов, В. В. Тарасун, 
О. П. Хохліна, Л. І. Фомічова, М. К. Шеремет, М. Д. Ярмаченко та ін.), 
а також різноаспектні напрями психокорекції при ДЦП, представлені 
в роботах українських і російських науковців (Т. Д. Ілляшенко, 
М. В. Іпполітова, І. О. Левченко, І. І. Мамайчук, О. М. Мастюкова, 
Г. В. Пятакова, І. М. Омельченко, І. А. Хайруліна, Л. О. Ханзерук, 
О. В. Чеботарьова, Л. М. Шипіцина та ін.). 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У контексті 
навчальної діяльності здатність до антиципації може розглядатися 
як ознака продуктивного мислення у зв’язку з проблемним 
навчанням. Зокрема, в роботах О. М. Матюшкіна мислення 
вивчається як двоєдиний функціонально-генетичний процес, у якому 
суб’єктивне відкриття нового (виявлення нових якостей об’єкта, 
способів дії тощо) «опосередковано та з необхідністю передбачає 
становлення психічних новоутворень» [4, с. 25]. Продуктивне 
мислення (пошук невідомого в конкретній ситуації) складає основний 
механізм становлення нової системи регуляції, тобто того психічного 
новоутворення, що є необхідною умовою розвитку будь-якої дії. 
Успішність цього розвитку визначається рівнем узагальненості його 
регуляторної основи, тобто відображенням істотних, закономірних 
якостей об’єкта дії, які виступають у якості невідомого.  

За П. Я. Гальперіним, рівень узагальненості відображення 
складає основу інших, пов’язаних з «усвідомленням» та 
«освоєнням» дії характеристик його розвитку – можливості переносу, 
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можливості передбачення результатів, способів та умов дії, 
удосконалення способів дії [1].  

Необхідною умовою проявів мікрогенетичного ефекту є 
пізнавальна активність суб’єкта, розвиток якої можливий лише 
шляхом включення його в ситуацію самостійного пошуку нового 
знання, що лежить у основі розвивального навчання. За своєю суттю 
розвивальне навчання є проблемним. Аналізуючи роль проблемного 
викладення учбового матеріалу, І. Я. Лернер вказував на те, що 
«…його сила полягає у прогностичних якостях. По мірі слухання або 
читання нового матеріалу учень нерідко передбачає наступний крок 
дослідження чи будує його інакше, по-своєму, виявляючи при цьому 
оптимальну форму творчості на тому чи іншому рівні. Сприймаючи 
схему викладення, учень певного рівня розвитку здійснить перенос 
цієї схеми в інші ситуації» 3, с. 36.  

Попри десятки років функціонування системи розвивального 
навчання з початку її заснування Д. Б. Ельконіним та 
В. В. Давидовим, вона залишається відкритою для подальших 
експериментальних розробок. Зокрема, це стосується вивчення 
можливостей її застосування щодо дітей з особливими потребами та 
урахування її окремих положень при розробці спеціальних 
психокорекційних програм. У дефектологічній науці цей аспект 
потребує подальших розробок. Суттєвим внеском у вирішення цієї 
проблеми є наукові дослідження Т. В. Сак, у яких доведено 
ефективність впровадження елементів розвивального навчання в 
систему управління учбовою діяльністю дітей з особливими 
освітніми потребами. Визначається також значення діагностики 
вихідного стану учня при побудові моделі його навчальної 
діяльності, тобто опису структури та глибини розладів навчально-
пізнавальної діяльності, що включає: рівень актуального розвитку 
мислительних дій та операцій; рівень навчуваності, який може бути 
різним при однаковому актуальному інтелектуальному розвитку і від 
якого залежить успішність засвоєння знань та опанування способом 
дії; рівень сформованості регуляторних механізмів діяльності, 
зокрема здатності до довільної поведінки, що відображає розвиток 
емоційно-вольової та мотиваційної сфер, а також працездатність; 
наявність і зміст порушень окремих видів діяльності, які 
позначаються на навчальній діяльності (порушення сприймання, 
зорово-моторної координації, пам’яті різної модальності тощо). Ці 
характеристики передбачають обов’язкове  врахування фактору 
перехідного стану психічної діяльності дитини [5, с. 348].  

Загальні принципи психокорекції конкретизувалися на основі 
таких концептуальних положень, що ґрунтуються на закономірностях 
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розвитку антиципаційних процесів у дошкільному віці та її 
специфічних особливостях у дітей з церебральним паралічем. 

Модель психокорекційної програми має охоплювати три 
основні напрями роботи. По-перше, це система засобів впливу на 
розвиток антиципаційних процесів на основі спеціально розробленої 
методики (психологічний модуль); по-друге, впровадження методів 
формування здатності до прогнозування в навчальний процес за 
основними напрямами розвитку (педагогічний модуль); по-третє, 
просвітницька, консультативна та супроводжувальна робота з 
батьками щодо повсякденного привернення уваги дітей до 
встановлення закономірностей явищ навколишнього світу та 
ймовірнісного характеру їх наслідків з метою побутової та соціальної 
адаптації (сімейний модуль).   

Пізнавальні завдання мають бути різноманітними за змістом та 
відповідати рівням психічного відображення. Орієнтація на 
онтогенетичний принцип психокорекції обумовила дотримання 
наступності основних блоків спеціально розробленої методики при 
проведенні формувального експерименту: установчого 
(мотиваційного), сенсорно-перцептивного, уявлень, мовленнєво-
мислительного, соціально-перцептивного. Завдання кожного блоку 
передбачали поступове ускладнення згідно зі структурно-рівневою 
будовою базальної емоційної організації особистості.  

Формування антиципації передбачає: по-перше, визначення 
актуального рівня розвитку цієї здатності; по-друге, визначення 
потенційних можливостей її розвитку. Аналіз діяльності дітей має 
забезпечувати умови для вивчення якостей мислення, що 
складають «ядро» структури здатності до мовленнєво-мислительної 
антиципації. Тому важливим є виявлення умов для визначення 
стійкості та узагальненості психічних якостей. Відомо, що одним із 
основних ознак таких якостей є їх перенос. У процесі поетапно 
сформованих розумових дій (за П. Я. Гальперіним) в якості вихідного 
визначається  когнітивний компонент, похідними від якої виступають 
якості розуміння та усвідомлення, що обслуговують ефективне 
виконання конкретної дії та можливості її переносу. 

Умови переносу залежать від певного виду діяльності, в якому 
виявляються ефекти антиципації. У дошкільному віці психокорекційні 
впливи повинні мати переважно пізнавальну спрямованість. Разом із 
тим велике значення також має закладання основ для антиципації 
особистісного рівня, а саме: формування часових аспектів 
самосвідомості, тобто усвідомлення змін власного «Я» в часі, 
виховання відповідальності на основі передбачення наслідків 
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власних дій, розвиток соціально-перцептивного передбачення, 
здатності до планування власної діяльності та цілепокладання.   

Особливе місце в системі психокорекції слід приділити 
механізмам робочої пам’яті в дітей з церебральним паралічем, які 
сприяють побудові основи для продукування прогнозу у вигляді 
запису необхідної інформації. Згідно з психофізіологічними 
закономірностями, дані короткочасної пам’яті, що забезпечуються 
поточним сприйманням, у відповідності з метою актуального 
завдання доповнюються даними, що зберігаються в довгочасній 
пам’яті. Для того, щоб спогади короткочасної пам’яті перейшли в 
резерв довгочасної пам’яті, вони мають підлягати спеціальній 
обробці – структуруванню та упорядкуванню, що забезпечуються 
участю мислительних операцій. Первинна обробка з систематизації 
та класифікації об’єктів запам’ятовування відбувається шляхом 
операцій встановлення схожості та розбіжності, за обов’язковою 
участю емоційної сфери. Це сприяє розподілу інформації на 
категорії, що необхідно для зручності зберігання, та наділяє її 
розпізнавальними сенсорними знаками, які забезпечують її 
здобування з пам’яті. У зв’язку з цим робота з тренування 
довгочасної пам’яті у дітей з церебральним паралічем має 
ґрунтуватися на розвитку вміння порівнювати предмети, знаходити в 
них спільне та відмінне.  

Необхідною умовою розвитку пам’яті є також участь емоційної 
сфери в процесі запам’ятовування інформації, що великою мірою 
залежить від зацікавленого включення особистості в пізнавальну 
діяльність. Це обумовлює необхідність застосування засобів 
цілеспрямованого формування образної пам’яті, яка допомагає 
засвоювати значний обсяг інформації. Великі можливості для цього 
надає застосування спеціального тренінгу з ейдетики, спрямованого 
на розвиток здатності відтворювати яскравий, емоційно забарвлений 
зоровий образ предмету через довготривалий час після його 
безпосереднього сприйняття.  Ейдетизм є «картинним» характером 
пам’яті, що полягає у детальному відтворенні образів предметів, які 
не діють в даний момент на зоровий аналізатор. Його вивченню 
присвячені дослідження П. П. Блонського, Л. С.  Виготського, 
О. Р. Лурії, Є. В. Антощука та ін. 

У процесі опрацювання дитиною психокорекційних завдань 
необхідним є надання їй зворотного зв’язку, з фіксацією шляхів 
вирішення завдань, характеру помилок, міри та характеру підказок. 
Відомо, яке значення в дефектологічній науці та практиці має пошук 
методичних засобів для діагностики здатності, що підлягає 
формуванню та оцінки научуваності дитини. У зв’язку з цим доцільно 
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застосовувати дві групи засобів: 1) створення діагностичних 
навчальних завдань, що знаходяться у відношенні: основне 
завдання – серія завдань-підказок. Через педагогічну допомогу 
можливо варіювати міру впливу у вирішенні основного завдання, 
тобто стимулювати научуваність, яка визначає потенційні 
можливості розвитку на найближчому етапі. При корекції здатності 
до антиципації доцільно також включати систему прогностичних 
завдань, які можуть задаватися як без «підказок», так і з 
«підказками». Варіювання міри педагогічної допомоги дозволить 
педагогу та психологу визначати рівень сформованості здатності до 
антиципації, її потенційні можливості та динаміку розвитку в процесі 
психокорекції.  

На мовленнєво-мислительному рівні специфічні форми та 
ефекти антиципації можуть значно варіювати в залежності від 
актуалізації певних мислительних якостей людини. Відбір 
мислительних завдань, призначених для психокорекції, можна 
розділити на два види: прогностичні та непрогностичні. У першому 
випадку мається на увазі вимога побудови прогнозу, тобто 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків, планування. 
Непрогностичні завдання не включають такої вимоги, тобто 
отримання прогнозу не виступає метою їх вирішення. Але оскільки 
прогнозування в тій чи іншій формі включено в рішення будь-якої 
мислительної задачі, непрогностичним завданням належить 
важливе місце в психокорекційній програмі. Ці завдання мають 
відповідати вимозі актуалізації тих якостей мислення в ході їх 
вирішення, що складають «ядро» структури здатності до 
прогнозування. Прояви гнучкості та перспективності мислення при 
рішенні непрогностичних завдань служить доказом широти переносу 
відповідних якостей у різноманітні умови мислительної діяльності. 
Таким чином, «ядро» здатності до прогнозування може розглядатися 
як її операціональний бік.  

Прогностична діяльність ґрунтується на єдності змістового, 
мотиваційного та операційного боків. Змістовий бік прогнозування 
складають його основи – знання, необхідні для отримання прогнозу, 
зокрема, про циклічність повторюваності об’єктів прогнозу, наявності 
аналогічних процесів, які відомі суб’єкту, закономірності явищ. 
Мотиваційний бік прогностичної діяльності, з одного боку, 
визначається пізнавальною потребою екстраполяції в майбутнє, що 
забезпечує адаптацію до умов середовища, саморегуляцію 
поведінки, активну перетворюючу діяльність. З іншого боку, 
прогностична діяльність суб’єкта сама може виступати витоком 
мотивації, оскільки є регулятором мислительного пошуку. 
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Операційний склад прогностичної діяльності визначається як 
сукупність операцій, що найбільш повно виявляється при рішенні 
таких видів прогностичних задач: встановлення причинно-
наслідкових зв’язків, планування, реконструкція та перетворення 
уявлень.  

Важливим напрямом психокорекційної роботи має бути 
розвиток соціально-перцептивного передбачення шляхом 
стимулювання здатності до співробітництва та рефлексії, 
співпереживання та саморегуляції, закладання афективної основи 
довільної організації поведінки дитини, що виступає важливою 
умовою її соціалізації.  

Слід зазначити, що соціально-перцептивне передбачення у 
відношенні незнайомих чи малознайомих людей становить 
найбільшу складність для дітей з церебральним паралічем. Це 
пов’язано, по-перше, з тим, що такі прогнози звичайно будуються в 
умовах скороченого часу, неможливості отримати всю необхідну 
інформацію про людину. По-друге, полімодальність образів у 
процесі сприйняття іншої людини завжди ґрунтується на 
попередньому досвіді, який є неповноцінним у дітей з церебральним 
паралічем.  

Основним інструментом забезпечення змісту системи 
психокорекції стала методика формування антиципації, розроблена 
орієнтовно до комплексу проблем, які визначились при проведенні 
констатувального дослідження. Завдання методики були спрямовані 
на цілеспрямоване формування дій та операцій, які лежать у основі 
вікових новоутворень: окоміру; вторинних образів-еталонів; 
панорамного бачення; здатності до ймовірнісного прогнозування; 
внутрішнього планування дій; продуктивного мислення; способів дії 
та оперативних схем мислення, прогнозування в мовленні. 
Психокорекційні завдання забезпечуть у дітей розвиток  антиципації 
на різних рівнях психічного відображення, а також вміння 
висловлювати свої передбачення, подолання кумулятивного 
відчуття неуспіху, невпевненості в собі, вироблення нових 
позитивних вражень про власні можливості. Формувальна методика 
складалася з кількох блоків, послідовність проведення яких 
відповідала онтогенетичному принципу психокорекції.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку Таким чином,  ускладнена ситуація 
психічного та особистісного розвитку дітей з церебральним 
паралічем обумовлює необхідність психологічної допомоги цій 
категорії дітей, яка має бути специфічною як за цільовою 
направленістю, так і за організацією процесу, що було реалізовано у 
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розробці теоретико-технологічної програми корекції антиципації. 
Важливою умовою її застосування виступає забезпечення 
синергетичного ефекту психологічного, педагогічного та сімейного 
модулів, на основі продуктивної взаємодії когнітивного та суб’єктно-
особистісного компонентів антиципації, що виступає в якості 
фактора подальших змін у психічному розвитку дитини. 
Перспективними напрямами подальших досліджень в цій галузі є 
вивчення антиципації як умови цілепокладання та прийняття рішень 
у дітей з церебральним паралічем.  
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CИСТЕМНЕ РАННЄ ВТРУЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО 

СПЕКТРА 
В статті розкрито підґрунтя організації та впровадження роботи 

служби раннього втручання як умови успішного розвитку дітей з аутизмом 
та їхнього  навчання у загальноосвітніх закладах. Визначено основні напрями 
корекційно-розвивальної роботи з дітьми раннього віку, необхідний склад 
фахівців з раннього втручання, ключові принципи раннього втручання за 
аутизму. Наголошено на необхідності узгодженої співпраці фахівців різних 
профілей та батьків дитини з аутизмом щодо розробки та реалізації 
Індивідуальної програми як необхідного засобу для впровадження раннього 
втручання. 
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Скрипник Т., Скрипник Д. 
СИСТЕМНОЕ РАННЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В КОНТЕКСТЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С 
РАССТРОЙСТВАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРА 

В статье раскрыты основания организации и внедрения работы службы 
раннего вмешательства как условия успешного развития детей с аутизмом 
и их обучения в общеобразовательных учреждениях. Определены основные 
направления коррекционно-развивающей работы с детьми раннего возраста, 
необходимый состав специалистов по раннему вмешательству, ключевые 
принципы раннего вмешательства при аутизме. Отмечена необходимость 
согласованного сотрудничества специалистов разных профилей и 
родителей ребенка с аутизмом по разработке и реализации Индивидуальной 
программы как необходимого средства для  внедрения раннего 
вмешательства. 

Ключевые слова: раннее вмешательство, расстройства 
аутистического спектра, целостная психическая организация, адаптивные 
возможности ребенка. 

Skripnik T., Skripnik D. 
SYSTEM EARLY INTERVENTION IN THE CONTEXT OF PSYCHO-

PEDAGOGICAL ASSISTANCE TO CHILDREN WITH AUTISTIC 
SPECTRUM DISORDERS 

In the article the founding of the organization and implementation of early 
intervention services as a condition for the successful development of children with 
autism and their education in secondary schools. The main directions of correctional 
and development work with young children required number of specialists on early 
intervention, the key principles of early intervention in autism. The necessity of 
coordinated cooperation of specialists of different profiles and the parents of a child 
with autism in the development and implementation of individual programs as a 
necessary means for the implementation of early intervention. 

Keywords: early intervention, autism spectrum disorders, holistic mental 
organization, adaptive capabilities child. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливим науковими чи практичними завданнями Раннє 
втручання – це система заходів, спрямованих на виявлення, 
обстеження, абілітацію фізичних та / або психічних порушень 
розвитку дитини у віці до трьох років, впровадження її 
індивідуалізованого навчання з психолого-медико-педагогічним 
супроводом в умовах родини, закладів освіти, охорони здоров’я та 
соціального захисту.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Головна спрямованість раннього втручання – надання інтенсивної 
комплексної фахової допомоги дітям, які мають психофізичні вади, з 
метою сприяння їхньому найоптимальнішому розвитку. Це 
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уможливлює мінімізацію потенційної затримки розвитку у дітей та 
послаблює вплив умов, що призводять до порушень розвитку.  

Рання допомога дітям і родинам у всьому світі з початку 70-х 
років минулого сторіччя є однією з пріоритетних галузей діяльності 
охорони здоров’я, освіти, соціального захисту.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. Програми 
раннього втручання на сьогодні інтенсивно розвиваються в багатьох 
країнах. У США діють широко розгалужені і ретельно структуровані 
служби раннього втручання. У Німеччині, Латвії, Литві, Естонії ця 
послуга надається в клініках. Центри ранньої допомоги успішно 
функціонують у Великобританії, Швеції, Норвегії, Ізраїлі. В Білорусі 
центри раннього втручання працюють при державних корекційних 
центрах та поліклініках; в Росії (міста Санкт-Петербург, Великий 
Новгород, Архангельськ) та Україні (м. Харків) є недержавні центри 
раннього втручання.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Служба 
раннього втручання покликана виконувати такі функції, як: 
діагностична (раннє виявлення порушень розвитку у дітей в процесі 
медико-психолого-педагогічного обстеження); інформаційно-
консультативна, корекційно-компенсаторна (забезпечення 
своєчасної адекватної допомоги, підтримка родини, виправлення 
наявних психофізичних порушень на ранньому етапі розвитку 
дитини). 

Функціонування служби раннього втручання передбачає роботу 
фахівців різних відомств: медичних працівників, фахівців психолого-
педагогічного профілю і соціальної служби. Тому служба ранньої 
допомоги за своєю суттю – міждисциплінарна структура, в якій 
мають узгоджено і послідовно працювати представники різних 
професій.  

Служба раннього втручання, за стандартом, складається як 
мінімум з трьох фахівців, які представляють різні дисципліни, 
наприклад, медичну галузь (невролог, лікар-педіатр, лікар-психіатр), 
психолого-педагогічну (психолог, дефектолог, ерготерапевт, 
інструктор ЛФК) та соціальну (соціальний педагог).  

Основні напрями корекційно-розвивальної роботи з дітьми 
раннього віку, яку здійснюють фахівці психолого-педагогічного 
профілю: активізація психофізичного розвитку; когнітивний розвиток; 
соціалізація (самообслуговування, емоційне спілкування та 
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комунікативні навички); розвиток передумов ігрової діяльності; 
розвиток мовлення; розвиток дрібної і загальної моторики; 
підготовка дитини до введення в загальноосвітній простір. 

Види роботи: індивідуальні та групові заняття, консультування 
батьків, домашнє візитування. Допомога родині щодо створення 
навколо дитини розвивального середовища, сприяння нормалізації 
життя дитини та її родини, їх інтеграції в суспільство є одним з 
найважливіших складників у програмах раннього втручання. 

У службі раннього втручання мають працювати фахівці, які 
мають вищу профільну освіту і пройшли післядипломне навчання в 
галузі раннього втручання, мають знання та вміння для спільного 
ведення прийомів з родинами та дітьми, здійснення оцінки; 
планування, моніторингу програми допомоги; проведення бесіди; 
індивідуального і групового консультування (у межах своєї 
дисципліни); володіють навичками командної взаємодії, передачі 
своїх професійних знань колегам по команді. Фахівці зі служби 
раннього втручання мають визначений час для щотижневих спільних 
обговорень щодо здійснених первинних прийомів і оперативного 
планування, регулярно беруть участь в міждисциплінарних 
обговореннях з розглядом випадків.  

Служба раннього втручання надає великі можливості для 
командної роботи, що уможливлює розбудову продуктивних 
міжособистісних і міжвідомчих стосунків між всіма учасниками цього 
процесу, їхнього плідного співробітництва та спільної 
відповідальності. 

Визначено режимні та змістові орієнтири раннього втручання, 
які сприяють його ефективності, а саме:  

1) інтенсивність як рівень дитячої активної і відповідної участі в 
повсякденних процедурах з раннього втручання, що є потужним 
важелем зростання дитини (McWilliam та ін, 2009; Штам & Schwartz, 
2009);  

2) точність здійснення втручання (за протоколом для 
оцінювання); 

3) соціальна спрямованість раннього втручання; 
4) повнота втручання як відповідність всі напрямів 

продуктивного розвитку дитини; 
5) оптимізація надання послуг у відповідності до системи 

моніторингу і прийняття рішень. 
Якщо йдеться про дітей з аутизмом раннього віку, то слід 

зазначити, що масштабне дослідження, проведене в США [4], 
доводить, що інтенсивна терапія раннього втручання нормалізує в 
них мозкову активність, є ефективною у поліпшенні їхніх когнітивних 
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і мовленнєвих навичок, у тому числі – здатності ініціювати 
взаємодію, встановлювати зоровий контакт, імітувати дії інших.  

На жаль, на сьогодні в Україні раннє виявлення дітей з 
розладами аутичного спектра і подальша організація системи 
ранньої допомоги для них є проблематичною, і більшість таких дітей 
потрапляє в поле зору фахівців після 4-5 років. Але навіть за умов 
відсутності централізованої і послідовної роботи у цьому напрямі на 
рівні держави, все збільшується чисельність організацій і фахівців, 
які прагнуть надавати допомогу з раннього втручання дитині та її 
родині.  

З орієнтиром на світовий досвід та фундаментальні 
методологічні засади, важливо визначити правильні стратегічні 
напрями надання допомоги дітям з аутизмом в контексті раннього 
втручання:  

Ключові принципи раннього втручання за аутизму 
 Принцип системності розвитку, зважання на структуру 

та ієрархію конкретного варіанту розладів аутичного спектра, що дає 
можливість побудувати індивідуальну програму виховання і 
навчання. Підґрунтям програм раннього втручання для дітей з 
аутизмом, на нашу думку, має бути ідея цілісного розвитку. 
Спираючись на фундаментальні методологічні розробки (передусім, 
Л. М. Веккера), ми визначаємо такі структурні компоненти цілісної 
психічної організації, як психомоторний, соціально-емоційний та 
пізнавальний. Щодо дітей з аутизмом нами з’ясовано такий дефіцит 
базових функцій та процесів (відповідно до цих сфер), як: 
нерівномірність тонусу, відсутність почуття безпеки і довіри та 
сенсорна дезінтеграція [1]. Робота щодо позитивного перетворення 
в означених напрямах, а саме: нормалізація тонусу як підґрунтя не 
тільки психомоторного, але й усього психічного розвитку; 
формування базового почуття безпеки і довіри, зачатків соціалізації 
дитини та сенсорна інтеграція (чуттєвий досвід, на якому 
ґрунтується пізнавальна діяльність) мають стати змістом системного 
раннього втручання для дітей з аутизмом;  

 Оптимальні умови корекційно-розвиткової роботи. 
Програми раннього втручання можуть здійснюватися в різних 
умовах, але важливою умовою є акцент на природному середовищі 
(за висловом Л. С. Виготського, корекційна робота має бути 
максимально наближена до життя). За таких умов відбувається не 
тільки засвоєння базових навичок дитиною, але й їх узагальнення та 
адаптація до природних складніших умов зовнішнього середовища; 

 Принцип індивідуалізації як умова забезпечення 
найповнішого зворотного зв’язку з дитиною, розуміння її труднощів, 
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своєчасне фіксування її досягнень та їх стимулювання. Побудова 
індивідуальної програми для кожної дитини має, з одного боку, 
базуватися на загальновизнаних принципах розвитку, а з іншого – на 
унікальних потребах дитини, врахуванні таких положень, як: 
навколишнє середовище; використання вербальних і невербальних 
комунікацій (жести, вокалізація, слова); розуміння і використання 
мови спілкування, інтересів, сенсорних особливостей тощо. 
Альтернативні або допоміжні комунікаційні системи можуть стати 
одним із засобів, що підвищують здатність дитини до соціальної 
взаємодії, а також структурують її повсякденну діяльність. Така 
система може охоплювати прості жести, певні предмети, фотографії, 
малюнки або електронні комунікативні пристрої.  

 Опора на передбачуваність та очікуваність дій. Дитині з 
аутизмом допомагає пристосуватися до неминучих змін, які 
відбуваються в її повсякденному житті, спеціально підібрані візуальні 
опори: фотографії, картки, піктограми, графіки, що демонструють 
алгоритм подій або дій, попереджають її про майбутні зміни у подіях 
або видах діяльності. Це зменшує стресогенність довкілля, робить 
навколишній світ очікуваним і зрозумілим, дає змогу зосередитися 
на актуальній інформації; 

 Принцип мотивованості діяльності. Стимулювання 
інтересу дитини до завдань за рахунок включення в програму її 
улюблених занять і структуроване навчання, що упорядковують 
подання інформації, дають змогу звести до мінімуму проблемну 
поведінку дитини, частково або повністю усунути небажані прояви 
вдається за рахунок зміни зовнішніх умов з метою стимулювання 
адекватної поведінки, навчання дитини навичкам, що дозволяють їй 
ефективно опановувати певні ситуації [3]. При цьому важливим є 
вміння організовувати „навчання із захопленням” (Ш. Амонашвілі) як 
невід’ємну умову успішності в засвоєнні значущого для дитини 
досвіду; 

 Принцип соціальної активності та розвитку соціальних 
стосунків (як пріоритетний напрям програм раннього втручання) 
передбачає ранню соціалізацію дитини з аутизмом, зниження 
залежності від сторонньої допомоги. Акцент необхідно робити на 
оволодіння значущим досвідом у процесі предметно-практичних і 
соціальних дій, що забезпечує своєчасність соціальної інтеграції та 
розширення її меж. Це передбачає: а) вдумливе планування 
значущих соціальних ситуацій протягом дня; б) використання 
„соціальних” іграшок та регулярне відпрацьовування вдома нових 
соціальних навичок; в) регулярний доступ до однолітків, які не мають 
ускладнення розвитку тощо. Зважаючи на відсутність у таких дітей 
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вроджених соціальних якостей, головним завданням, на наш розсуд, 
є формування базового почуття безпеки та довіри до людей. Це 
почуття розвивається завдяки тому, що і фахівці, і навчені ними 
батьки створюють навколо дитини атмосферу не тільки любові й 
підтримки, але й продуктивної взаємодії. Така взаємодія 
розповсюджується як на побутові моменти, так на спеціально 
організовані ігрові контакти з дитиною. Наслідком сформованого 
почуття довіри до людей є уважність та цікавість до них у дитини, 
здатність до наслідування і виконання інструкцій, розвиток 
мовлення. Доцільно впроваджувати спеціально організовану 
соціальну гру, за якої дитину спонукають грати з одним із батьків, і 
обов’язково – разом з іншою дитиною (братом, сестрою, дитиною 
приятелів) з використанням певних ігрових матеріалів. Потім дитину 
вчать грати в мікрогрупі з іншими дітьми. Планування соціальної 
взаємодії вдома повинна включати в себе наступне: визначення 
певного місця (ігрової зони); відбір іграшок і матеріалів; визначення 
кількості однакових і поштучних матеріалів (відпрацювання здатності 
ділитися з іншими дітьми); продумування моментів очікування певної 
діяльності, черговість дій; визначення тривалості діяльності та 
показників її закінчення. Така попередня робота уможливить 
подальше входження дитини з аутизмом в освітній простір; 

 Цілеспрямованість і систематичної втручання, що 
охоплює оцінку, планування, навчання і послідовне відслідковування 
прогресу з кожним кроком втручання. Єдиний надійний спосіб 
визначити, чи має втручання позитивний ефект – систематичне 
вимірювання прогресу (оцінка на регулярній основі). Важливо 
відзначити, що такі критерії оцінювання, як словник, розбірливість 
слів, або тривалість зорового контакту не можуть бути настільки ж 
значущими і важливими для родини, як індикатори стану дитини і 
якість родинного життя, а саме – зниження частоти, інтенсивності й 
тривалості істерик, легкість переходу між будинком й іншими 
місцями, або здатність членів родини проводити час разом.  

 Принцип наступності. Перехід від програм раннього 
втручання до системи дошкільної освіти та супутніх послуг. Цей 
перехід має бути добре спланованим. На основі індивідуальної 
програми вносяться певні зміни щодо параметрів психолого-
педагогічної допомоги та процедур, головна опора робиться на 
підтримку усієї родини дитини з аутизмом. 

Інструментом, за допомогою якого здійснюється ефективне 
раннє втручання є Індивідуальна програма [2], побудована на 
основі результатів проведеної оцінки, з урахуванням потреб дитини 
та її родини.  
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Індивідуальну програму розробляють з урахуванням сильних 
сторін і потреб дитини, виходячи з інтересів дитини. Програма 
містить опис цілей і основних очікуваних результатів, які буде 
досягнуто щодо дитини та її родини; перелік заходів, які допоможуть 
досягнути основні очікувані результати (проведення додаткових 
оцінок, консультації інших фахівців, домашні візити, розвиткові 
заняття); опис алгоритму її реалізації. В Індивідуальній програмі 
зазначено також тривалість програми, інтенсивність заходів (як 
часто відбуваються зустрічі), фахівців, які входять до 
міждисциплінарної групи, координатор групи.  Мінімальний період, 
на який складається індивідуальна програма – 6 місяців. 

Індивідуальні програми розробляються спільно спеціалістами 
служби та батьками дітей. Залучення батьків та їхня участь у 
плануванні та здійсненні індивідуальних програм обумовлює їх 
успішності. Це передбачає активну позицію батьків і налагодження 
справжнього діалогу між ними та фахівцями.  

Зміст всіх зустрічей фахівців з родиною має на меті набуття 
членами родини необхідних навичок і розкриття ресурсів, які 
уможливлюють оптимальний розвиток дитини. Батьки отримують 
необхідну підготовку, їм розповідають про методи навчання і 
виховання дитини; вони беруть участь також в адаптації цих методів 
по відношенню до своєї дитини і допомагають у навчальному 
процесі в домашніх умовах. У програмах також приділяється увага 
психологічним проблемам батьків, забезпечується робота 
спеціальних груп та інші види психологічної підтримки.  

 Родини мають бути активно залучені в програми, що 
розробляються для їх дітей, як мінімум, щодо таких позицій: 

1) планування і допомога у виборі, які послуги їхні діти будуть 
отримувати; 

2) надання інформації щодо власних запитів та  важливих для 
них результатів; 

3) участь у виборі стратегії для задоволення потреб своїх дітей 
і сім'ї; 

4) опрацювання інструкцій і надання допомоги дитині в 
повсякденному житті, здатність робити це правильно і послідовно; 

5) надання допомоги в оцінці поступального розвитку своїх 
дітей. 

Стосунки між родиною і професійною спільнотою мають 
відображати взаємну повагу, зацікавленість обох сторін вчитися 
один у одного. Члени родини не відповідають за надання 
спеціальних послуг раннього втручання, однак вони є необхідними 
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партнерами в реалізації стратегії втручання впровадження 
різноманітних програм і заходів. 

Умови, створені для спілкування батьків, взаємодії сімей, 
дають змогу родині, яка виховує особливу дитину, подолати 
тенденцію до соціальної ізоляції, викликану відмінностями дитини 
від однолітків. У ранньому віці, як правило, відставання в розвитку 
не так виражено, як пізніше, у зв’язку з чим батькам легше прийняти 
особливості своєї проблемної дитини. При цьому формується 
активна життєва позиція у батьків та підвищуються адаптивні 
можливості дитини. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Таким чином, системне раннє 
втручання уможливлює організацію узгодженої цілеспрямованої і 
послідовної роботи компетентних фахівців у напрямі всебічного 
розвитку дитини з аутизмом, з опорою на її ресурси та домашнє 
середовище як основу оптимального розвитку та навчання. Така 
робота стає надійним підґрунтям соціального розвитку дитини з 
аутизмом і її подальшого навчання в загальноосвітньому просторі.  
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СЕЗОННИМИ ЗМІНАМИ У ПРИРОДІ ЯК 
ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ З 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ВАДАМИ 
Дана стаття присвячена вивченню стану природознавчих уявлень 

учнів з інтелектуальними вадами. Наводяться результати дослідження, які 
свідчать про те, що більшість учнів мають недостатньо повні, правильні і 
системні уявлення про природу та головні ознаки сезонів, вони бідні за 
змістом, сильно спрощені, лаконічні, не диференційовані, рідко наповнені 
конкретним змістом. Це свідчить про не сформованість в учнів умінь 
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аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 
узагальнювати і робити висновки, що на погляд автора негативно 
впливатиме на якість знань школярів з природознавства та їх подальшу 
соціальну адаптацію та інтеграцію в суспільство. 

Ключові слова: явління, спостереження, пізнавальні завдання, учні з 
інтелектуальними вадами. 

Спивак Л. 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СЕЗОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРИРОДЕ 

КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Данная статья посвящена изучению состояния естествоведческих 

представлений учащихся с интеллектуальными нарушениями. Приводятся 
результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что 
большинство школьников имеют недостаточно прочные, правильные и 
системные представления о природе и о главных признаках сезонов, они 
бедны по содержанию, сильно упрощены, не дифференцированы, редко 
наполнены конкретным содержанием. Это свидетельствует о 
несформированности у школьников умений анализировать, сравнивать, 
устанавливать причинно-следственные связи, обобщать и делать выводы, 
что по мнению автора  будет негативно  влиять на качество 
естествоведческих знаний учеников и их дальнейшую социальную адаптацию 
и интеграцию в общество. 

Ключевые слова: представления, наблюдения, познавательные 
задания учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

Spivak L. 
SEASONAL CHANGES OBSERVATION IN NATURE AS A 

CORRECTION MENTAL ACTIVITY OF STUDENTS WITH SUCH 
CITIZENS 

This article is devoted to the study of the state estestvovedcheskih in students 
with intellectual disabilities. The results of the study, which showed that the majority 
of students are not robust enough, and the correct understanding of the nature of the 
system and about the major signs of the season, they are poor in content, greatly 
simplified, is not differentiated, rarely filled with concrete content. This demonstrates 
the aborted schoolchildren skills to analyze, compare, cause-effect relationships, 
generalize and draw conclusions that the author believes will negatively affect the 
quality of estestvovedcheskih pupils' knowledge and their further social adaptation 
and integration into society. 

Key words: notions, ideas; observations; cognitive tasks; pupils with 
intellectual disturbances. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливим науковими чи практичними завданнями. Модернізація 
усіх ланок освіти, що зумовлено входженням української освіти до 
європейського освітнього простору, вимагає особливої уваги до 
навчального процесу в спеціальній школі. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Удосконалення процесу навчання і виховання дітей з вадами 
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інтелекту завжди було і є одним із найактуальніших завдань 
олігофренопедагогіки. Водночас його розв’язання поєднується із 
пошуками оптимальних засобів і прийомів корекційної роботи в 
спеціальній школі, оскільки навчання, виховання, розвиток і корекція 
постають у ній як єдиний процес. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. Теоретичний 
аналіз проблеми показує, що питання корекційної роботи 
досліджували багато вчених – дефектологів, серед них В. Бондар, І. 
Дмитрієва, Л. Вавіна, І. Єременко, А. Капустін, Є. Ковальова, В. 
Липа, С. Миронова, Г. Мерсіянова, Л. Співак, В. Синьов, Н. 
Стадненко, Л. Стожок, В. Турчинська, О. Хохліна та ін. Вченими 
сформульована сутність корекції психофізичного розвитку дітей з 
обмеженими інтелектуальними можливостями, умови та її напрямки, 
вимоги щодо забезпечення корекційної спрямованості навчання, 
методика викладання окремих навчальних предметів, тощо. 

Одним із напрямків теоретичних досліджень та практичних 
пошуків корекційної педагогіки є виявлення оптимальних умов 
формування в учнів з вадами розвитку вищих психічних функцій. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Особливе місце 
серед предметів, які вивчаються в старших класах спеціальної 
школи, займає природознавство, в процесі засвоєння основ якого 
найбільш повно забезпечуються можливості для розкриття 
взаємозв’язків між явищами природи, формування вмінь самостійно 
набувати знання безпосередньо зі спостережень за об’єктами та 
явищами природи. 

В свою чергу засвоєння природничого матеріалу обов’язково 
передбачає сприйняття оточуючих об’єктів та явищ і формуванні на 
їх основі системи уявлень про них. 

Дослідження Г. Дульнєва, В. Петрової, Ж. Шиф та ін. 
підтвердили, що під впливом шкільного навчання у розумових 
процесах учнів відбуваються позитивні зрушення: удосконалюються 
мисленеві операції, вміння виділяти у предметах певні ознаки, 
порівнювати, узагальнювати їх за суттєвими властивостями та 
застосовувати набуті знання на практиці. 

У вихованців допоміжної школи спостерігається слабкий 
розвиток узагальнюючої функції мовлення та мислення, збіднений 
чуттєвий досвід і переважає чуттєво-практична форма пізнання. 
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Саме тому важливо формувати в них конкретні образи предметів і 
явищ навколишнього світу. 

Багатьма експериментальними дослідженнями вітчизняних 
учених доведена принципова можливість пізнання дітьми з вадами 
розвитку предметів і явищ навколишньої дійсності та вироблення 
точних і повноцінних уявлень про неї. Зокрема В. Бондар, Л. Вавіна, 
І. Дмитрієва, І. Єременко, А. Капустін, В. Липа, Г. Мерсіянова, С. 
Миронова, В. Синьов, та ін. довели, що для успішної мобілізації 
можливостей сенсорної сфери, вирішальною умовою є 
цілеспрямована пізнавальна і трудова діяльність школярів. 

Дослідження учених – дидактиків Т. Головіної, Г. Дульнєва, Е. 
Ковальової, Л. Співак, Л. Стожок, Т. Ульянової і ін. підтвердили 
положення про те, що рівень сформованості уявлень про природу – 
це показник як розумової діяльності, так і результат ефективної 
організації всього навчально-виховного процесу в спеціальній школі, 
тому нами було проведено спеціальне дослідження з вивчення 
особливостей уявлень про природу учнів з психофізичними вадами. 
Відомо, що в вихованців спеціальної школи, уміння самостійно 
описувати предмети, об'єкти і явища сформовані недостатньо і в 
різному ступені. Ураховуючи це, ми підбирали різнопланові завдання 
які припускали: 

 віддзеркалення уявлень про сезон у власних малюнках; 
 визначення пори року по картинках і уміння 

розташовувати їх по черзі. 
Різні форми пред'явлення по суті одного і того ж пізнавального 

завдання (визначити сезон на основі виділення основних його ознак) 
дозволяли, на наш погляд, більш повно виявити якісну своєрідність 
уявлень учнів про сезон. 

В першому завданні школярам пропонувалася за уявленням 
намалювати зиму, весну, літо, осінь, передавши фарбами властиві 
кожного сезону. Цей вид діяльності є найбільш природним для дітей, 
він розгальмовує учня, зменшує напругу, яка виникає в ході 
експерименту, а значить може сприяти безпосередньому виразу 
того, як сприймають і уявляють учні оточуючу природу. Малювання 
різних об'єктів природи не було пов'язано з труднощами чисто 
виконавського характеру. На уроках малювання в молодших класах 
учні спеціально навчаються малюванню листя, дерев, квітів, 
зображенню сонця, дощу і ін., тому дане завдання було доступним 
для випробовуваних. 

Разом з тим, виконання цього завдання пов'язаного із 
зображенням сезону на малюнках, вимагає від школярів складної 
розумової діяльності, оскільки їм необхідно не тільки актуалізувати і 
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застосувати знання про основні ознаки сезону, але і уміти 
порівнявши, зіставивши їх, виділити головні, найбільш істотні. Окрім 
того, діти повинні також пригадати, як виглядала природа взимку, 
влітку і т. д., що як відомо, для розумово відсталих складає певні 
труднощі, тому додатково, ми пропонували учням виконати ще одне 
завдання. Сутність його полягала у визначенні пори року і місяців 
кожного сезону на запропонованих картинках. 

Друге завдання давало можливість уточнити і доповнити 
результати першого, зокрема ставлячи учнів в рівні умови (картинки 
робили однаково можливим для всіх об'єкт спостереження і умови 
сприйняття його), дозволяло виключити вплив на результати його 
виконання часу сприйняття, відмінностей в зоровій пам’яті. До того 
ж, створювалися можливості для виявлення відповідності уявлень, 
визначень і т.д., обираних учнями для розкриття змісту картинок, 
конкретним об'єктам і явищам природи. 

Аналіз результатів виконання завдань показав, що в більшості 
старшокласників відсутні повні і правильні уявлення про сезонні 
зміни в природі не дивлячись на те, що практично всі ознаки, які 
визначають сезон, відносяться до числа так званих «бачуваних», 
безпосередньо спостережуваних, сприйманих явищ природи, тобто 
джерелом цих первинних уявлень могли бути власні спостереження 
учнів. 

В цілому наше дослідження довело, що уявлення школярів 
носять спрощений характер, зміст їх не наповнений повною мірою 
знанням конкретних ознак і змін, що відбуваються в природі в той 
або інший сезон, в більшості випадків вони включають розрізнені, 
невідповідні сезону ознаки, не поєднані в систему. 

На більш детальному і якісному аналізі уявлень учнів 
зупинимося при розгляді результатів кожного з експериментальних 
завдань. Зокрема, аналіз результатів виконання першого завдання 
показав що в малюнках школярів виявилися бідність уявлень про 
сезонні зміни в природі, неповнота знань істотних ознак кожного 
сезону. 

Так, більшість дітей (93%) на малюнках зобразили дві групи 
об'єктів: переважно це були явища неживої природи (взимку – сніг, 
влітку, навесні-сонце, восени – дощ) і рослинного світу (взимку – 
дерево без листя, навесні – листя на деревах, влітку - дерево з 
плодами, восени – дерева з жовтим листям). Відмінності в малюнках 
виявилися лише в кількості тієї або іншої групи учнів. Так, 
наприклад, частина школярів (25%) намалювали декілька явищ 
неживої природи: на малюнку «осінь» - дощ, вітер, важкі сірі хмари, 
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при цьому з іншої групи об'єктів рослинного світу на малюнку мав 
місце лише один – дерево. 

В цілому ж малюнки свідчили про те, що головними ознаками, 
які визначали пору року, є для них стан неживої природи і зміни в 
рослинному світі. Лише дуже незначна частина учнів на своїх 
малюнках відображала сезонну працю людей і об'єкти тваринного 
світу – це був головним чином і відліт птахів навесні і восени. 
Зображення інших представників тваринного світу в більшості 
випадків не відповідали сюжету малюнка і не були характерною 
ознакою сезону. 

Частини випробовуваних (7%) - зобразили всього один об'єкт, в 
основному рослинний, як правило, дерево, причому, якщо малювали 
осінь, то зображали дерево з жовтим листям, якщо весну – дерево з 
зеленим листям, зиму – малювали ялинку. Малюнки решти дітей – 
(5%) взагалі не відповідали запропонованій тематиці: деякі учні 
просто малювали будиночки, літаки і т.д., пояснюючи при цьому, що 
не знають, як намалювати, наприклад, осінь. 

Звертає увагу і той факт, що ряд школярів, знаючи основні 
кольори і розрізняючи їх, в своїх малюнках допускали 
невідповідності за кольором об'єктом реальної дійсності. Так, діти 
малювали сніжинки жовтими, зеленими і червоним олівцем; сонце – 
зеленим, дерева – блакитним. Це пояснюється, на наш погляд, тим, 
що для учнів колір не виступав як один із відмітних ознак сезону. 

Для того, щоб отримати більш повну характеристику уявлень 
учнів про ознаки часів року, ми проаналізували малюнки окремо по 
кожному сезону (зима, весна, літо, осінь). 

Так, на малюнках «зима» значна частина школярів (93%) 
намалювали падаючі сніжинки і голі без листя дерева. Об'єкти ж  
тваринного світу і праця людей взимку були відображені лише в 
деяких роботах, відповідно в 4% і 2% учнів. 

На малюнку «весна» більшість дітей (94%) намалювали сонце, 
зелене листя або бруньки на стеблах дерев (39%), перші квіти 
(25%). Незначна кількість учнів (9%) намалювали птахів, що 
прилітають з півдня, і лише  3% - працю людей навесні, причому 
недостатньо характерну для даного сезону. 

Основними об'єктами малюнків, на тему «літо» були: сонце, 
дерева з плодами, окремі учні (4%) намалювали пляж і дітей на 
ньому.  

Об'єкти тваринного світу і трудова діяльність людей були 
відсутні майже у всіх роботах учнів (95%). 

Зображаючи природу восени, діти (96%) в основному 
малювали дощ і дерева з жовтим листям, тільки незначна частина 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 

СЕРІЯ: Корекційна педагогіка і психологія  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

174 

учнів (10%) відобразили в своїх роботах відліт птахів, сезонну 
діяльність людей - збір грибів – (6%), дітей, що йдуть в школи – (4%). 

Отже, з наведених даних видно, що уявлення школярів про 
сезон носять спрощений характер і базуються на виділенні всього 
двох яскравих ознак, в основному це сезонні зміни неживої природи і 
рослинного світу. 

Для того, щоб переконатися в тому, що помилки, які мають 
місце в малюнках, пов'язані не просто з властивими розумово 
відсталим труднощами, обумовленими недоліками розвитку або 
невмінням малювати, учням було запропоновано 10 кольорових 
картинок, використовуючи які необхідно було: 

 а) назвати яку пору року було зображено; 
 б) перерахувати всі місяці, що входять до кожного сезону; 
 в) визначити, які осінні і весняні місяці зображені на картинках. 
На всіх картинках із зображенням зими, весни, літа, осіні можна 

було виділити характерні ознаки зміни об'єктів неживої природи, 
рослинного, тваринного світу і праці людей. 

Так, на картинках з зображенням зими, учні могли побачити 
сніг, сіре небо, важкі хмари, покриту снігом землю (нежива природа), 
дерева, кущі без листя, (рослинний світ), птахів, що прилітають до 
годівниці (тваринний світ), прибирання снігу на вулицях (праця 
людей), тепло одягнених дітей. 

На картинках, що зображають весну, також були відтворені 
основні ознаки зміни об'єктів живої і неживої природи, наприклад, 
яскраве сонце, перші проталини, бурульки, блакитне небо (нежива 
природа), бруньки на стеблах, а на окремих деревах – зелені 
листочки, трава, перші квіти, цвітіння садів (рослинний світ), приліт 
птахів, поява метеликів, бджіл (тваринний світ), сівба на полях, 
підготовка дітей до зустрічі птахів (праця людей). 

Характерними рисами картинок із зображенням природи влітку 
були: яскраве сонце, блакитне  небо (нежива природа), яскравий 
зелений одяг лісів, покриті травою, квітами луги (рослинний світ), 
бджоли, метелика над квітами, птахи, в траві видно тікаючу ящірку, 
на березі озера – жаби (тваринний світ), сінокіс, прибирання хлібів, 
збір меду на пасіці (праця людей), діти загоряють на пляжі, 
купаються в річці (життя людей) і ін. 

На картинках із зображенням осені учні могли побачити ознаки 
зміни неживої природи – вітер, важкі сірі хмари пливуть по небу, 
рослинного світу – на деревах пожовтіло листя, деякі дерева голі 
без листя, пожовтіла трава, немає квітів; тваринного світу – птахи 
відлітають на південь, немає метеликів, бджіл; праці людей – збір 
яблук, капусти, картоплі, діти заклеюють вікна в класній кімнаті. 
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Завдання на диференціацію осінніх і весняних місяців, 
зображених на картинках, були вибрані тому, що в ці місяці найбільш 
яскраво і послідовно виявляються сезонні зміни погоди, рослинного і 
тваринного миру, праці людей, тому ми припускали, що учням легше 
буде їх виявити і правильно визначити місяць, ніж на картинках із 
зображенням літніх і зимових місяців.  

Аналіз результатів виконання цього завдання показав, що 
більша половина школярів (69%) не змогли по запропонованих 
картинках правильно визначити пору року, оскільки при розгляді 
картинок в основному звертали увагу лише на одну - дві знайомих 
для них ознаки сезону. Так, наприклад, картинку із зображенням 
природи в березні ряд школярів віднесли до осені, звернувши увагу 
на одну ознаку – відсутність листя на деревах. Інші учні зображення 
природи восени (вересень) і навесні (травень) вважали за літо на 
підставі того, що світить сонце, на клумбі ростуть квіти, при цьому 
вони не звернули увагу на більш істотні ознаки. 

Деякі діти (9%) помилялися при визначенні послідовності 
сезонів, відзначали, наприклад, що після зими наступає літо, а після 
весни – осінь і т.п. Частина школярів (5%) взагалі не справилися із 
завданням і навмання називали  сезон, зображений на картинці. 

Слід зазначити, що тільки у визначенні зими, як пори року, 
ніхто з учнів не робив помилок, оскільки на всіх зимових картинках 
був істотна яскрава і знайома для всіх ознака зими – сніг.  

В ході експерименту з'ясувалося також, що більшість 
старшокласників (80%) не могли назвати послідовність місяців, що 
входять до кожного сезону, диференціювати фази розвитку природи 
усередині нього, наприклад, визначити, де на картинці зображена 
природа в квітні, в травні, вересні і т.д. 

Лише незначне число школярів (12%) справилися з цим 
завданням. Були також учні (5%), які відмовилися брати участь в 
експерименті, заявивши, що не знають ні назву сезонів, на місяців. 

Розуміло, що ця частина завдання для школярів виявилася 
найбільш важкою і більшість з них виконали її лише за допомогою 
експериментатора, який акцентував увагу випробовуваних на 
характерні ознаки об'єктів, зображених на картинках. Наприклад: 
«Зверніть увагу, чи є листя на деревах, якого вони кольору» і т.п. 
Проте при цьому частина учнів (56%), хоча і називала всі місяці, що 
входять в кожний сезон, але не дотримувалися їх послідовності, 
переставляла місцями (після вересня називався листопад, а потім 
жовтень, або спочатку називався січень, лютий, а потім грудень). 

Щонайбільша кількість дітей помилялися у назві весняних і 
літніх місяців, деякі з них перераховували одні і ті ж місяці двічі в 
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різних сезонах, наприклад, квітень часто відносили і до весняних, і 
до осінніх місяців. Серед літніх місяців більшістю не згадувався 
серпень, іноді до літа відносили травень. Осінніх місяців називали 
зазвичай два, упускаючи, як правило жовтень або листопад. 

Відлік зимових місяців досить велика кількість (36%) учнів 
починала з січня, при цьому називаючи ще і березень. Деякі, 
згадуючи, що березень – весняний місяць, поправляли себе, проте 
як і раніше, першим зимовим місяцем був січень, а всього два: 
січень і лютий, а іноді  і листопад. 

Отже результати виконання другого завдання підтвердили 
зроблений нами висновок про те, що більшість дітей, не знають 
основні істотні ознаки сезонних змін в природі, тому мають значні 
труднощі при визначенні пори року і місяців сезону на 
запропонованих картинках, помиляються в  їх послідовності. 

Результати проведеного дослідження показали також, що в 
уявленнях школярів про сезонні зміни в природі є суттєві відмінності. 

У зв'язку з цим визначилися три групи учнів, які 
характеризуються високим (І гр.), середнім (ІІ гр.) і низьким (ІІІ гр.) 
рівнем уявлень про сезонні зміни у природі. 

Як показало проведене дослідження, найбільш численною 
виявилася третя група школярів (75%), які мають низький рівень 
уявлень про основні ознаки сезонів. В зображеннях сезону 
представники цієї групи часто виділяли тільки одну із численних 
ознак змін об'єктів неживої природи і рослинного миру. Зміни об'єктів 
тваринного світу і праці людей не відображалися зовсім. 

Значні труднощі учні даної групи мали у визначенні пори року і 
по картинках, частина з них (68%) помилялися, деякі (35%) називали 
навмання або ж прямо говорили, що не знають, не можуть 
визначити, який місяць і сезон зображений і, навіть за допомогою 
експериментатора не завжди могли це зробити (12%). Перерахувати 
послідовно назви всіх місяців року ці учні також не могли. 

Школярі, віднесені до середнього рівня, склали 25% від усієї 
кількості випробовуваних. На малюнках вони відобразили одну-дві 
ознаки змін погоди і одну із ознак змін рослинного і тваринного миру. 
Сезонні зміни в трудовій діяльності людини ними не відмічалися. 
Окрім того, перераховуючи послідовно всі місяці року і визначаючи 
сезон і місяць на запропонованих картинках, вони робили грубі 
помилки. 

Тільки незначна кількість дітей (5%) мали достатньо високий 
рівень  уявлень про основні ознаки пори року. Учні давали повний і 
правильний їх опис, адекватно зображували на малюнках, знали 
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послідовність всіх місяців сезонів, легко визначали їх на 
запропонованих картинках. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Результати проведеного дослідження 
показали, що більшість учнів старших класів мають недостатньо 
повні, правильні і системні уявлення про головні ознаки сезонів, 
вони бідні за змістом, сильно спрощені, лаконічні, не 
диференційовані, рідко наповнені конкретним змістом. 

Все вищесказане свідчить про несформованість у учнів вмінь 
аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки, узагальнювати і роботи висновки, що на наш погляд 
негативно впливатиме на якість знань з природознавства.  
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СТАН ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

УЧНІВ З ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
Стаття присвячена розкриттю питань щодо стану теорії та 

практики по забезпеченню соціалізації учнів з вадами інтелектуального 
розвитку. Робиться акцент на особливостях розуміння педагогами 
допоміжних шкіл загальних теоретичних положень процесу соціалізації, його 
сутності, а також напрямках здійснення соціалізації дітей, педагогічних 
технологіях і основних труднощах  її забезпечення у спеціальному 
навчальному закладі. 

Ключові слова: соціалізація, стадії соціалізації: адаптації, 
індивідуалізації, інтеграції, шкільної трудової підготовки. 
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СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ С НЕДОСТАТКАМИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
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 Статья посвящена раскрытию вопросов состояния теории и 
практики по обеспечению социализации учащихся с недостатками 
интеллектуального развития. Делается акцент на особенностях понимания 
педагогами вспомогательных школ общих теоретических положений  
процесса социализации, его сущности, а также направлениях осуществления 
социализации детей, педагогических технологиях и основных трудностях её 
обеспечения в специальном учебном заведении. 

Ключевые слова: социализация, стадии социализации: адаптации, 
индивидуализации, интеграции, школьной трудовой подготовки.  

Tatyanchikova I. 
STATE OF THE THEORY AND PRACTICE IN PROVIDING 

SOCIALIZATION SHEET IMPAIRED INTELLECTUAL DEVELOPMENT 
The article is dedicated to disclosure of questions state of the theory and 

practice to ensure the socialization of pupils with defects intellectual development. 
The emphasis is on the features understanding of teachers auxiliary schools of 
general theoretical positions of the process socialization, its essence, as well as the 
directions implementation of socialization of children, pedagogical technologies and 
the main difficulties of it ensuring in a special educational institutions. 

Key words: socialization, stages of socialization: adaptations, 
individualization, integration, school labor preparation. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. Сучасний 
стан країни супроводжується суттєвими змінами у політичному та 
економічному житті, соціальному устрої суспільства, що потребує 
модернізації освіти, нового погляду на проблеми навчання і 
виховання, школи взагалі. На перший план виходять питання 
соціалізації, розв’язання яких спрямоване на підготовку особистості 
до життя в умовах, що постійно змінюються, з метою забезпечення 
їй можливостей для суспільного розвитку, повноцінного існування у 
соціумі. При цьому задаються нові параметри перебігу процесу 
соціалізації, які ставлять перед особистістю підвищені вимоги до 
формування адекватних моделей її соціальної поведінки і системи 
цінностей, відповідно до нових обставин, засвоєння суспільного 
досвіду, адекватного відтворення суспільних відносин. Ще більш 
загострюється проблема соціалізації дітей з інтелектуальними 
вадами, оскільки вони здебільшого виховуються у неблагополучних 
сім’ях або і зовсім поза сім’єю, в закладах інтернатного типу, тому 
мають специфічні психологічні особливості. У зв’язку з цим їхній 
розвиток і соціалізація йдуть особливим шляхом. Відсутність або 
неадекватність сім’ї провокують значні відхилення у поведінці і 
їхньому особистісному розвитку. Таким дітям у цілому притаманна 
одна характерна риса -  порушення соціалізації у широкому 
проявленні: невміння вести себе на побутовому рівні, відсутність 
навичок гігієни, неспроможність адаптуватися до незнайомого 
середовища, до нових обставин, відсутність ціннісних орієнтацій, 
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агресивність, втрата інтересів до праці; відсутність норм моралі, 
прийнятих у суспільстві, втрата інтересів до знань, погані звички 
тощо. Навіть, якщо дитина виховується у сім’ї, але у 
неблагополучній, позитивних  зрушень у неї практично не 
спостерігається, оскільки така сім’я здебільшого гальмує або 
деформує соціалізаційний процес -  в залежності від системи 
моральних цінностей, які в ній домінують. В таких умовах 
відбувається заміщення головного інституту соціалізації -  сім’ї - 
спеціальним навчальним закладом, що приводить до утруднення 
процесу їхньої соціалізації. Ось чому виховні, навчальні і 
реабілітаційні заклади, в сфері діяльності яких здійснюється 
спрямований вплив на дітей з інтелектуальними вадами, повинні 
відігравати важливу роль в керуванні процесом особистісного 
розвитку своїх вихованців, досягненні ними загального рівня 
соціальної переконливості.  

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, 
виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття. У психолого-педагогічній 
літературі розглядаються різні питання процесу соціалізації: 
визначення соціалізації  в контексті розвитку і становлення 
особистості (В.О. Аверін, Б.Г. Ананьєв, О.Г. Асмолов, Л.І. Божович, 
Л.С. Виготський, О.Ф. Лазурський, А.В. Петровський, К.К. Платонов, 
С.Л. Рубінштейн, Л.Д. Столяренко та ін.), визначення її сутності, 
механізмів, стадій, факторів впливу (В.В. Москаленко, А.В. Мудрик, 
Т. Шибутані та ін.), визначення особливостей її прояву у дітей з 
вадами розвитку (В.І. Бондар, В.В. Засенко, А.А. Колупаєва, 
Н.О. Макарчук, В.М. Синьов, О.П. Хохліна, Л.М. Шипіцина та ін.).  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). На 
жаль, все ще нерідко спостерігається розгубленість педагогів, 
намагання діяти за старими стереотипами, чекати вказівок зверху. 
Ось чому труднощі розв’язання проблеми соціалізації дітей з 
інтелектуальними вадами пов’язуються, перш за все, зі станом 
навчання й виховання, яке потребує докорінного змінення і 
ретельного перегляду у зв’язку з сучасними новоутвореннями 
суспільного життя і новим поглядом на потреби і місце людей з 
обмеженими можливостями у соціумі. Одним із шляхів подолання 
існуючих труднощів є поліпшення педагогічної підготовки вчителів і 
вихователів, спрямованої на розуміння ними всієї важливості 
розв’язання питань соціалізації, опанування ними сучасними 
педагогічними технологіями, які передбачають дидактико-
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методичне, змістовне та організаційне забезпечення соціалізації 
учнів та добір відповідних методів та прийомів.  

Виходячи з цього, метою даної статті було - дослідження 
педагогічної практики щодо особливостей забезпечення соціалізації 
учнів з інтелектуальними вадами на протязі їхнього перебування у 
спеціальному навчальному закладі. Вочевидь, отримана інформація 
дозволить зрозуміти основні напрямки і специфіку здійснення 
соціалізації, тобто розкрити особливості роботи педагогічного 
колективу на різних її стадіях в межах навчально-виховного процесу 
допоміжної школи. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обгрунтуванням отриманих наукових результатів. Вивчення 
стану забезпечення соціалізації у шкільній практиці необхідно 
проводити на підставі спостережень за навчально-виховним 
процесом у допоміжній школі, аналізу навчально-методичної 
літератури, яка при цьому використовується, вивчення шкільної 
документації, анкетування вчителів і вихователів, проведення з ними 
бесід, спостережень за діяльністю учнів на уроках і в позаурочний 
час, вивчення продуктів їхньої діяльності. 

Аналіз програм для спеціальних загальноосвітніх навчальних 
закладів для розумово відсталих дітей показав, що у пояснювальних 
записках до програм з вивчення окремих предметів підкреслюється 
важливість підготовки дітей до самостійного життя, набуття ними 
соціального досвіду (програми з математики, соціально-побутового 
орієнтування, професійно-трудового навчання тощо).  

Слід зазначити, що в дефектологічній літературі достатньо 
широко висвітлюються питання підготовки учнів з вадами 
інтелектуального розвитку до самостійного життя. Автори 
розглядають підготовку дітей до життя в соціумі як найважливіше 
корекційне завдання, яке розв’язується педагогічним колективом 
спеціальних шкіл. Однак, конкретної програми поступового 
забезпечення соціалізації учнів з інтелектуальними вадами, з 
урахуванням її основних стадій в межах навчального закладу, не 
виявлено. У зв’язку з цим, педагоги не володіють методами і 
прийомами здійснення соціалізації в умовах школи-інтернату і 
потребують суттєвої теоретико-методичної допомоги. 

Особливості розуміння педагогами допоміжних шкіл загальних 
теоретичних положень  процесу соціалізації особистості, його 
сутності, специфіки на різних вікових стадіях, а також напрямки 
здійснення соціалізації дітей, педагогічні технології її забезпечення у 
спеціальному навчальному закладі вивчаються на підставі 
анкетування. Педагогам надаються спеціально розроблені анкети: 
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загальна анкета, питання якої спрямовані на знання загальних 
аспектів соціалізації, її актуальності і своєрідності для учнів з 
інтелектуальними вадами, і анкети, питання яких розкривають 
сутність і зміст, а також особливості соціалізації дітей на кожній із її 
стадій: адаптації, індивідуалізації, інтеграції, шкільної трудової 
підготовки.  

Слід зазначити, що більшість вчителів і вихователів розуміють 
актуальність і всю важливість соціалізації для становлення дитини з 
вадами розвитку і переконана, що провідним завданням 
спеціального навчального закладу є виховання особистості і 
підготовка її до самостійного життя у соціумі, тобто соціалізацію вони 
розглядають в контексті особистісного підходу (91,5%). Згідно з їх 
поглядами, сутність соціалізації полягає у всебічному розвитку 
особистості, що дозволяє їй посісти гідне місце у соціумі; для цього 
необхідно виробити конкретну індивідуальну програму розвитку 
дитини, спрямовану на досягнення соціальних цілей. Серед причин, 
які обумовлюють необхідність і загострюють процес соціалізації 
взагалі, вони здебільшого називають: нестабільність економіки; 
складності в суспільстві, що провокуються різким його 
розшаруванням; швидкий темп сучасного життя; великий потік 
інформації; зміни в освіті; схильність до інших пріоритетів. Все це, на 
думку педагогів, відбивається на сучасному житті, на загальній 
поведінці членів суспільства і сприяє появі достатньої кількості 
людей, неспроможних «вписатися» у нові рамки. 

Стосовно дітей з обмеженими можливостями взагалі і з 
інтелектуальними вадами зокрема, серед причин, які утруднюють 
процес їхньої соціалізації, називаються передусім наявні в них 
недоліки психофізичного розвитку, які обумовлюють неспроможність 
таких дітей самостійно, без відповідної допомоги, реалізуватися у 
суспільстві, пристосуватися до швидкісних змін соціуму (98% всіх 
відповідей); відношення суспільства до проблем дітей з вадами 
розвитку (95,1%); обмеженість їх прав у сучасному житті (76,5%), 
низьку матеріальну базу спеціальних закладів освіти (92,3%), а 
також відсутність або недосконалість програм забезпечення 
соціалізації таких дітей, у тому числі у межах спеціальної школи 
(78,2%). 

Однак, як показало анкетування, більшість педагогів не має 
чіткого розуміння тлумачення поняття «соціалізація», тому вони 
дають неповні, хибні або неточні відповіді на основі своїх поглядів та 
окремих уявлень (72,1%).  

При цьому визначення поняття «соціалізація» здебільшого 
зводиться до пристосування, адаптації (72,5% всіх відповідей). 
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Також процес соціалізації респонденти ототожнюють з інтеграцією 
(34,5%). Слід зазначити, що у педагогів виявлено не тільки 
помилкове розуміння цього поняття, але й труднощі його визначення 
взагалі, тобто вони (в основному у категорії зі стажем роботи до 5 
років) зовсім не змогли визначитися з тлумаченням поняття 
«соціалізація» і ставили у своїх анкетах знак питання (5,8% 
відповідей). Поряд з неправильними, також зафіксовані правильні 
вичерпні відповіді щодо визначення поняття «соціалізація», але, на 
жаль, таких відповідей недостатньо (27,9% опитаних). Слід 
зазначити, що аргументовані відповіді виявлено в основному серед 
педагогів зі стажем роботи більше 10 років, що дає змогу дійти 
висновку, що педагогічний досвід роботи у спеціальному 
навчальному закладі впливає на серйозність ставлення і підходу до 
проблем виховання дітей з вадами розвитку взагалі і соціалізації 
зокрема.  

Незначну кількість правильних, вичерпних відповідей 
респондентів одержано також у визначенні основних ключових 
понять процесу соціалізації (14,8%). Між тим, більшість опитуваних в 
якості основних ключових понять соціалізації називають: адаптацію, 
включення в суспільство, пристосування, підготовку в навчальному 
плані, реабілітацію, працевлаштування тощо. Такі відповіді дають 
66,5% педагогів. Крім того, у 12,7% відповідей зафіксовано хибне, 
неправильне розуміння цього питання. Основними ключовими 
поняттями процесу соціалізації респонденти цієї групи називають: 
орієнтування, стимулювання, анкетування, діагностування, 
опитування, бесіди, екскурсію, родину, інтеграцію, а також корекцію, 
проектування, знання, навички; суспільство; духовні і матеріальні 
цінності суспільства; інклюзію; адаптацію; соціум; соціальний тип 
поведінки. При цьому 6,0 % опитуваних зовсім не можуть визначити 
ключові поняття соціалізації. 

Отже, одержані відповіді педагогів не дозволяють засвідчити 
наявну в них належну обізнаність щодо розуміння сутності процесу 
соціалізації особистості, її основних понять. 

Аналогічні відповіді педагоги дають і на запитання щодо стадій 
соціалізації, які проходять учні в спеціальному навчальному закладі, 
визначення їх сутності. Більшість з них дає хибні, неповні і неточні 
відповіді (78,2%). При цьому знання стадій (етапів) соціалізації 
зводиться насамперед до адаптації, яка називається у 89,5% 
відповідей. Визначення інших стадій зводиться до переліку різних 
напрямків здійснення корекційно-виховної роботи у школі. Слід 
зазначити, що одержано обмаль відповідей, в яких правильно 
визначаються стадії соціалізації, що насамперед стосується 
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визначення сутності кожної з них, що не дозволяє стверджувати про 
наявність у педагогів чітких уявлень про соціалізацію особистості у 
межах допоміжної школи, про спроможність розуміти і 
організовувати відповідно корекційну роботу з її забезпечення на 
кожній стадії. Для цього, вочевидь, необхідно більше уваги 
приділяти підвищенню теоретичного і методичного рівня розв’язання 
питань соціалізації, спрямовувати зусилля педагогічного колективу 
на вивчення соціального розвитку дитини у різні вікові періоди, тобто 
на різних стадіях соціалізації. 

Серед проблем, з якими доводиться зустрічатися дітям з 
інтелектуальними вадами, проходячи соціалізацію, педагоги 
найчастіше називають: неблагополучні сім’ї, жорстоке ставлення до 
дітей у сім’ї; небажання батьків займатися своєю дитиною; 
замкнутість дитини; проблеми в спілкуванні з однолітками і 
дорослими; неготовність суспільства прийняти таких дітей у свої 
лави. Водночас, серед труднощів, з якими стикаються діти з вадами 
розумового розвитку у межах спеціального навчального закладу 
називаються: адаптація до школи; проблема спілкування і складних 
відносин в колективі, які обумовлюються обмеженістю і закритістю 
спеціального навчального закладу; вимоги з боку педагогів. 

Серед найболючіших проблем і труднощів у своїй роботі 
педагоги називають: відсутність чіткої схеми (програми) здійснення 
соціалізації дітей з інтелектуальними вадами; недостатність 
навчально-методичної літератури щодо соціалізації; неналежну (або 
відсутню) матеріальну базу, відповідних умов для соціального 
розвитку і орієнтації учнів, насамперед у побуті; проблеми у 
спілкуванні з батьками дітей; недосконалість і обмеженість співпраці 
з соціальними службами. При цьому майже у всіх відповідях 
опитаних акцентується увага на недостатності матеріальної бази, 
вказується на фінансові проблеми (97,2%), далі називаються 
відсутність спеціальної літератури (85,6%) і неучасть батьків в 
навчально-виховному процесі (74,3%).  

Отже, зафіксовано гостру потребу вчителів і вихователів у 
знаннях щодо сучасних проблем соціалізації дітей з 
інтелектуальними вадами. Крім того, згідно з їх поглядами, назріла 
необхідність у спеціалістах соціально-педагогічного профілю, які 
покликані забезпечити створення ефективної системи соціальної 
допомоги дітям даної категорії, заснованої на усвідомленні 
значущості соціалізації, визначенні особливостей її здійснення: 
організації і методичного впровадження в межах спеціальної школи. 
На їхню думку, ці функції повинен взяти на себе соціальний педагог, 
який добре розуміється на проблемі соціального становлення 
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дитини з інтелектуальними вадами. Однак, як показує вивчення 
стану шкільної практики, відсутність належної матеріальної бази 
спеціального навчального закладу, скрутність фінансових питань 
здебільшого не дозволяють ввести в штат школи спеціаліста такого 
профілю, що утруднює роботу педагогічного колективу у цьому 
напрямку. Ось чому всі надії знову покладаються на знання, 
обізнаність і майстерність вчителів і вихователів. Між тим, слід 
зауважити, що не всі спеціалісти на належному рівні володіють 
теоретичними знаннями (як показали результати анкетування, вони 
припускаються серйозних помилок навіть у визначенні базових 
понять); у практиці роботи неповною мірою реалізуються можливості 
соціально-педагогічної діяльності; мало використовується потенціал 
мікросоціуму; недостатньо поставлена робота з обговорення і 
впровадження передового педагогічного досвіду вчителів і 
вихователів з проблем соціалізації.  

Таким чином, все це відбивається на навчально-виховній 
роботі спеціальної школи і потребує негайного змінення існуючих 
стереотипів і впровадження нових педагогічних технологій 
забезпечення соціального становлення учнів, що потребує 
відповідного теоретико-методичного оснащення, на чому й 
наголошує більшість педагогічного колективу. 

При цьому, спираючись на відповіді анкет і бесіди з 
педагогами, зафіксовано, що переважна більшість батьків не тільки 
не сприяє соціальному становленню своїх дітей, але й повністю 
перекладає всю відповідальність на педагогів за формування 
особистості дитини під час її перебування в спеціальній школі. 
Опитування також виявило незацікавленість більшості батьків 
роботою навчального закладу з проблем соціального розвитку їхніх 
дітей. Зрозуміло, чому педагоги називають роботу з батьками як 
одну з найболючіших проблем, і безперечним стає той факт, що 
саме спеціальний навчальний заклад, його педагогічний колектив 
беруть на себе весь тягар розв’язання складних питань 
забезпечення соціалізації своїх вихованців. При цьому більшість 
педагогів, в якості допомоги від батьків, бачать зміну їхнього 
ставлення до вчителів і вихователів, радять не заважати, а 
прислуховуватися до порад педагогів, виконувати їхні рекомендації, 
бути співучасниками соціалізаційного процесу (98,9%). 

Аналіз результатів анкетування вчителів і вихователів, бесіди з 
ними показує, що позитивне розв’язання питань соціалізації учнів в 
спеціальному навчальному закладі потребує серйозної допомоги, 
оскільки самостійно розв’язати їх педагогічний колектив не в змозі. 
Це утруднюється рядом факторів, одним з яких є слабка опора 
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педагогів-практиків на наявні психологічні знання щодо розвитку 
дитини і формування її особистості в процесі соціалізації. Іншим 
фактором, є відсутність у педагогів можливості своєчасно виявити 
причини різного роду труднощів в навчально-виховній роботі, 
подолати відхилення в інтелектуальному і особистісному розвитку 
дітей, надати їм відповідну соціальну допомогу і підтримку, уникнути 
суперечок і конфліктних ситуацій. Для цього вкрай необхідним стає 
зв’язок теорії з життям, з практикою, допомога в розв’язанні саме 
практичних питань щодо соціалізації, які стоять перед системою 
освіти, а також змінення напрямку діяльності всього навчально-
виховного процесу спеціальної школи, який насамперед потребує 
відповідної професійної підготовки педагогів, переорієнтування їх на 
реалізацію завдань соціального становлення учнів.  

Ось чому сучасна спеціальна школа в першу чергу потребує 
державної допомоги, а також єдиної державної програми, відповідної 
теоретичної бази щодо розв’язання дуже гострої і болючої проблеми 
соціалізації. Зі слів педагогів, сьогодні проблема соціалізації не 
тільки дуже актуальна і важлива, вона «кричить» і потребує 
негайного вирішення. Спеціальна школа бере на себе 
відповідальність за соціалізацію своїх вихованців, але за умови 
звернення уваги держави до її потреб і надання серйозної допомоги, 
що простежується майже у всіх відповідях вчителів і вихователів. 
Більшість з них в якості допомоги чекають: «…розширення зв’язків 
школи: завод, підприємство; допомогу спонсорів; розширення 
перспектив дітей після шкільного навчання – працевлаштування 
випускників; допомогу у матеріально-технічному забезпеченні 
школи; допомогу батьків і соціальних служб; налагодження 
державної програми – відповідної теоретичної бази; нефорсування 
темпів інклюзії – стати на сторону спеціальних навчальних закладів; 
відкритості суспільства – повернення обличчям до потреб, особливо 
у працевлаштуванні таких людей» (89,7% всіх відповідей). 

Однак, при всій різноманітності висловлювань, простежуються 
три основних напрямки допомоги, на яку сподівається і якої 
насамперед потребує спеціальна школа: державна програма 
(98,5%), матеріально-технічна (92,1%) і теоретична база (85,6%).  

Серед пропозицій і побажань, які висловлюють педагоги 
стосовно підвищення ефективності соціалізації учнів – створення 
належної матеріальної бази та умов для професійного 
самовдосконалення на основі теоретичного і практичного навчання; 
забезпечення методичною літературою та відповідним 
інструментарієм для діагностичної і корекційної роботи; поглиблення 
знань на основі консультативної і корекційно-реабілітаційної роботи, 
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аналізу і впровадження передового педагогічного досвіду з 
реалізації питань соціалізації (50,3% всіх відповідей). Крім того, 
педагоги називають: створення робочих місць для випускників та їх 
працевлаштування (21,8%); удосконалення взаємодії з батьками 
учнів (9,8%); підготовку спеціалістів – професіоналів (соціальних 
педагогів) - 9,9%; підвищення авторитету спеціальної школи і 
особливо – педагога, перегляд зарплат (4,8%). Слід зазначити, що 
3,4% вчителів не можуть визначитися з відповідями і не дають 
жодної пропозиції. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Аналіз шкільної практики щодо 
забезпечення соціалізації учнів з інтелектуальними вадами дозволяє 
зробити наступні висновки: 

1. Практична реалізація соціальних аспектів становлення 
особистості школярів в межах спеціального навчального закладу 
має значні труднощі. Відслідковані тенденції переконливо доводять, 
що у педагогів відсутні чіткі уявлення про сутність соціалізації, її 
основні стадії; виявлено дефіцит знань щодо здійснення корекційної 
роботи на кожній з них і у зв’язку з цим наявна недостатня їхня 
спроможність самостійно забезпечити соціальний розвиток дитини 
відповідно до її психофізичних можливостей і індивідуальних 
особливостей. Розуміючи всю важливість розв’язання питань 
соціалізації, педагоги зазнають гостру необхідність у конкретних 
методичних рекомендаціях щодо визначення основних напрямків, 
змісту, організаційних форм, засобів, сучасних методів і прийомів її 
забезпечення у допоміжній школі. 

2. Сучасні спеціальні навчальні заклади не приділяють 
належної уваги у своїй діяльності питанням соціалізації дитини: 
цілеспрямована робота з підготовки учнів до самостійного життя 
проводиться, але має епізодичний характер, в той час як 
ефективність діяльності щодо соціалізації дітей і всієї роботи школи 
у цілому напряму залежить від систематичності і комплексності 
даного процесу. Однією з причин цього є слабка психологічна та 
матеріально-технічна база шкіл- інтернатів, а також недостатнє 
програмно-методичне забезпечення педагогів, що приводить до 
того, що на практиці вони не звертають належної уваги 
забезпеченню соціалізації учнів з інтелектуальними вадами, а 
робота, яка все ж проводиться ними, не завжди є результативною. 
Не останню роль у цьому відіграє статус спеціального навчального 
закладу як замкненої системи. Ось чому назріла гостра необхідність 
у введенні у штат кожної школи-інтернату соціального педагога, який 
буде сприяти забезпеченню її відкритості як соціальної інституції. 
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3. Серед пропозицій і побажань, які висловлюють педагоги 
стосовно підвищення ефективності соціалізації учнів в межах 
допоміжної школи, називаються передусім створення належної 
матеріально-технічної бази і підвищення фінансування; 
забезпечення методичною літературою та відповідним психолого-
педагогічним інструментарієм для діагностичної і корекційної роботи; 
поглиблення знань самих педагогів щодо основних аспектів 
здійснення соціалізації дітей; допомога батьків.  

4. Практика допоміжної школи свідчить про гостру 
необхідність розробки теоретичних і практичних питань 
забезпечення соціалізації учнів з інтелектуальними вадами. 

Література 
1. Жулковска Т. Социализация людей с ограниченными интеллектуальными 

возможностями / Московская гуманитарно-социальная академия. 
Кафедра социологии / А.И.Ковалева (пер.). – М.: Социум, 2001. – 208с. 

2. Лукашевич М.П., Бондарчук Л.В. Особливості соціалізації молоді з 
особливими потребами: пошук концептуальних підходів // Соціальна 
робота в Україні: теорія і практика. - № 2. – 2006. – С. 25 – 30. 

3. Татьянчикова І.В. Психолого-педагогічне вивчення соціалізації дітей з 
інтелектуальними вадами в межах спеціального навчального закладу.- 
Слов’янськ: Підприємець Маторін Б.І., 2011.- 220с. 

4. Татьянчикова І.В. Методичні основи забезпечення соціалізації учнів 
спеціальної школи: курс лекцій з навчальної дисципліни для студентів 
дефектологічних факультетів педагогічних університетів.- Слов’янськ: 
Підприємець Маторін Б.І., 2013.- 204с. 

 
Федоренко С. 

- доктор педагогічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки 
Інституту корекційної педагогіки та психології Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 
УДК 371.134:376.32(091)(477) 
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У статті висвітлено педагогічну і наукову діяльність кафедри 

тифлопедагогіки НПУ імені М.П.Драгоманова від початку її створення у 1998 
році і до 2013 року. Представлено основні завдання та напрямки діяльності 
співробітників кафедри. Показано внесок кафедри в систему підготовки кадрів 
для спеціальних освітніх та реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ ТИФЛОПЕДАГОГИКА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ 

ДРАГОМАНОВА (К 15-ЛЕТИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
В статье освещены педагогическая и научная деятельность кафедры 

тифлопедагогики НПУ имени М.П.Драгоманова от начала ее создания в 1998 
году и до 2013 года. Представлены основные задачи и направления 
деятельности сотрудников кафедры. Показано вклад кафедры в систему 
подготовки кадров для специальных образовательных и реабилитационных 
учреждений для лиц с нарушениями зрения. 

Ключевые слова: кафедра тифлопедагогики, научно-
исследовательская и педагогическая деятельность, подготовка кадров, 
тифлопедагог. 

Fedorenko S. 
TEACHING AND RESEARCH & DEVELOPMENT DEPARTMENT 
TYPHLOPEDAGOGY NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
DRAHOMANOVA (FOR THE 15 TH ANNIVERSARY ACTIVITY) 

The article highlights the educational and scientific activities of the Department 
of typhlopedagogy NPU Dragomanov name from the beginning of its establishment 
in 1998 and 2013. The key objectives and activities of employees of the department. 
Shows the contribution of the department in the training of personnel for special 
education and rehabilitation facilities for persons with visual disabilities. 

Keywords: Department of typhlopedagogy, research and teaching activities, 
training, tiflopedagog. 

На сучасному етапі розвитку України постало питання про 
удосконалення системи спеціальної освіти, пов’язане з поглибленим 
розумінням особистісного розвитку осіб з обмеженими 
можливостями здоров’я, з новим ставленням суспільства до них, з 
необхідністю продуктивного вирішення питань їх соціалізації та 
інтеграції в суспільство. 

Цей процес висуває нові завдання й вимоги до всіх його ланок. 
Певні якісні зміни відбуваються і в підготовці фахівців для роботи у 
сфері освіти та виховання осіб з порушеннями зору. Сьогодні вища 
школа повинна забезпечити спеціальні установи для людей з 
порушеннями зору висококваліфікованими фахівцями нового 
покоління – тифлопедагогами з підвищеною загальною культурою, 
професійною кваліфікацією та соціальним статусом педагога, який 
би відповідав рівню його ролі в суспільстві. 

Ключову роль у розвитку системи підготовки педагогічних 
кадрів тифлопедагогів в Україні на сучасному етапі відіграє кафедра 
тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ 
імені М.П.Драгоманова, яка 1 квітня 2012 року відзначила своє 15-
річчя.  



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 

СЕРІЯ: Корекційна педагогіка і психологія  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

189 

Підготовка кадрів тифлопедагогів за спеціальністю та 
спеціалізацією «Дефектологія (тифлопедагогіка шкільна та 
дошкільна)» на денній формі навчання дефектологічного факультету 
Київського державного педагогічного університету ім. 
М.П.Драгоманова розпочалася в 1993 році. Серед студентів, з яких 
започаткувалася стаціонарна підготовка тифлопедагогів, була і 
нинішній кандидат психологічних наук, доцент кафедри Тетяна 
Миколаївна Гребенюк.  

У 1994 році на заочній формі навчання також було відкрито 
спеціальність «Дефектологія. Тифлопедагогіка». Випускники як 
денної, так і заочної форм навчання отримували кваліфікацію 
вчителя початкових класів шкіл для дітей з порушеннями зору та 
тифлопедагога дошкільних закладів.  

З появою денної форми підготовки фахівців-тифлопедагогів 
стало актуальним питання створення кафедри тифлопедагогіки як 
науково-методичного підрозділу на дефектологічному факультеті 
НПУ імені М.П.Драгоманова.  

Отже, переломним моментом в системі підготовки кадрів 
тифлопедагогів в Україні стало відкриття 1 квітня 1998 року кафедри 
тифлопедагогіки при дефектологічному факультеті Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Завідуючою 
кафедри була призначена кандидат психологічних наук, доцент 
Синьова Євгенія Павлівна. Першими співробітниками кафедри стали 
кандидати педагогічних наук Свиридюк Тетяна Павлівна, Федоренко 
Світлана Володимирівна, кандидат психологічних наук Мустафаєв 
Геннадій Юсифович. 

Кафедра тифлопедагогіки стала першою та єдиною на сьогодні 
такою структурою у вищих навчальних закладах України. 

Починаючи з моменту створення кафедри тифлопедагогіки, 
вона впевнено заявила про себе у царині тифлопедагогіки. За роки 
існування кафедра накопичила значний досвід навчально-виховної, 
науково-методичної та організаційної роботи. Хоча головним її 
завданням була підготовка кадрів для різних типів навчально-
виховних та реабілітаційних закладів для осіб з порушенням зору, 
молоді співробітники активно займалися дослідженням актуальних 
проблем теорії та практики тифлопедагогіки й тифлопсихології.  

Зокрема, у дисертаційному дослідженні С.В.Федоренко 
«Корекційна спрямованість формування навичок 
самообслуговування молодших слабозорих дошкільників» 
обґрунтовано основні закономірності та особливості 
самообслуговуючої діяльності слабозорих дошкільників, розкрито 
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зміст та прийоми корекційно спрямованого педагогічного керівництва 
цим видом діяльності. 

Дисертація Г.Ю.Мустафаєва «Особливості життєвих планів 
сліпих старшокласників» мала великий науковий та практичний 
резонанс у тифлопедагогіці та спеціальній психології, оскільки була 
пов’язана з проблемою мотиваційного забезпечення навчальної та 
трудової діяльності сліпих дітей та особливостям їхньої поведінки в 
системі суспільних відносин. 

Виконане дисертаційне дослідження Л.Г.Кулик на тему «Внесок 
О.М.Щербини у становлення та розвиток вітчизняної 
тифлопедагогіки» спрямоване на вивчення витоків провідних 
наукових ідей сучасної тифлопедагогіки, їх аналіз та 
переосмислення у світлі сучасної психолого-педагогічної науки, 
зокрема науково-педагогічної та просвітницької діяльності 
професора О.М.Щербини. 

Вивчення соціально-психологічних проблем тифлопедагогіки 
було продовжене в дослідженні на тему «Соціально-психологічна 
адаптація інвалідів по зору до навчання у вищих навчальних 
закладах» Т.М. Гребенюк, де вперше показано цілісну картину 
соціально-психологічних особливостей адаптації студентів-інвалідів 
по зору до умов навчання у вищому навчальному закладі при 
отриманні професії тифлопедагога.  

У дисертаційному дослідженні К.О.Глушенко «Проблема 
формування комунікативної компетентності сліпоглухих дітей у 
спеціальній літературі США та Великої Британії» проаналізовано 
науково-методичні та соціально-психологічні аспекти формування 
комунікативних компетенцій та засобів спілкування в умовах 
комбінованого порушення слуху та зору. 

Дослідження Ю.В.Тімакової «Вплив втрати зору в дорослому 
віці на самосвідомість особистості» присвячене вивченню 
психологічних особливостей самосвідомості особистості 
пізньоосліплих осіб та детермінант впливу на їх виникнення. 

Розвитку уваги у слабозорих дітей присвячено дослідження 
І.О.Сасіної «Особливості та корекція розвитку уваги у дітей старшого 
дошкільного віку зі зниженим зором», яка запропонувала авторську 
методику підвищення якості слухової та зорової уваги у зазначеної 
категорії дітей. 

Актуальні питання підготовки майбутніх тифлопедагогів до 
використання сучасних інформаційних технологій у професійній 
діяльності розкриті в дисертаційному дослідженні І.В.Федоренка 
«Підготовка майбутніх учителів-дефектологів до використання 
новітніх комп’ютерних технологій у процесі корекційного навчання», 
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в якому обґрунтована рівнева система їх підготовки у ВНЗ та новий 
зміст викладання дисциплін комп’ютерного циклу майбутнім 
тифлопедагогам.  

Вивченню історії фізичного виховання дітей з порушеннями 
зору присвячене дослідження А.В.Подгаєцького «Розвиток 
адаптивної фізичної культури в системі навчання та виховання дітей 
з вадами зору в Україні». 

Проблеми розвитку зв’язного мовлення слабозорих 
дошкільників розглядала в своєму дисертаційному дослідженні на 
тему «Формування мовленнєвої готовності дітей старшого 
дошкільного віку зі зниженим зором до навчання в школі» 
Т.О.Семенишена. 

Формуванню позитивної Я-концепції та полегшенню процесу 
соціалізації учнів з порушеннями зору присвячене дослідження 
С.Б.Власенко «Особливості формування образу фізичного Я у 
сліпих дітей молодшого шкільного віку». 

Зазначені вище дослідження не вичерпують усієї наукової 
тематики, яка розробляється сьогодні співробітниками кафедри 
тифлопедагогіки. Так, учені-дослідники вивчають актуальні 
проблеми тифлопедагогіки та тифлопсихології, такі як: формування 
особистості незрячих учнів (Є.П.Синьова), становлення та розвиток 
вітчизняної тифлопедагогіки (С.В.Федоренко), питання методики 
вивчення дисципліни «Я і Україна» (Ю.О.Войтюк), методика 
формування уявлень у дітей з порушеннями зору про неживу 
природу (Н.І.Малюхова), психологічна складова в підготовці 
майбутніх тифлопедагогів-психологів (О.М.Паламар) та ін. 

Науково-дослідна робота кафедри планувалася відповідно до 
наукових напрямів НПУ імені М.П.Драгоманова та інтересів 
викладачів. Найбільш важливими серед них є:  

- розробка оригінального змісту підготовки майбутніх 
тифлопедагогів відповідно до вимог вищої школи; 

- науково-методичне забезпечення підготовки фахівців 
напряму «Корекційна освіта (тифлопедагогіка)»; 

- пошук ефективних шляхів переходу на навчання відповідно 
до Болонської угоди. 

Наукові дослідження кафедри тифлопедагогіки спрямовуються 
на вивчення глобальних питань теоретико-методологічних засад 
тифлолології, удосконалення змісту освіти в навчально-виховних та 
реабілітаційних закладах для осіб з порушеннями зору. Так, члени 
кафедри брали активну участь в обґрунтуванні та розробці змісту 
навчання й виховання дітей з порушеннями зору в спеціальних 
дошкільних та шкільних освітніх закладах (Ю.О.Войтюк, 
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Т.М.Гребенюк, Т.О.Сасіна, Т.П.Свиридюк, Є.П.Синьова, 
С.В.Федоренко та ін.). 

Значним досягненням науково-методичного пошуку членів 
кафедри став вихід у 1996 році першої української «Навчально-
виховної програми та методичних рекомендацій для спеціальних 
дошкільних закладів для дітей з вадами зору», розробленої 
колективом авторів (Т.І.Моторна, К.М.Скляр, С.В.Федоренко) під 
керівництвом Т.П.Свиридюк. Це була перша спроба в історії 
української тифлопедагогіки в створенні подібної програми, яка на 
довгий час заповнила прогалину в галузі виховання слабозорих 
дошкільників. 

Ще один напрям наукових пошуків кафедри – питання 
допомоги батькам, які мають дітей з порушеним зором, у їх 
вихованні. Посібник Т.П.Свиридюк «Виховання самостійності сліпих 
та слабозорих дошкільників в процесі організації обслуговуючої 
праці» став у пригоді батькам таких дітей. У роботі висвітлені 
важливі питання: про гіперопіку батьків, про роль 
самообслуговування та самостійності в житті дитини з порушеним 
зором, значення індивідуальної корекційної роботи з формування 
способів трудової діяльності та ін. Продовженням наукових пошуків 
допомоги батькам став вихід методичних рекомендацій 
«Батьківський всеобуч».  

Таким чином, колектив кафедри в короткий історичний термін 
своїми дослідженнями значно сприяв подоланню відставання в 
розвитку української тифлології від російської, яка на початок 90-х 
рр. ХХ ст. вважалася провідною на теренах СРСР.  

Активну участь у розробці тифлологічної теорії разом з 
науковцями починають брати передові педагоги-практики. Цьому 
сприяли наукові конференції, семінари, конгреси тощо, організовані 
кафедрою тифлопедагогіки НІІУ імені М.П.Драгоманова. 

На теперішній час колектив кафедри складається з дванадцяти 
штатних викладачів, які забезпечують викладання всіх спеціальних 
дисциплін циклу професійно-орієнтованої підготовки майбутнього 
тифлопедагога. Усі члени кафедри мають науковий ступінь доктора 
або кандидата наук. 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 
року №65 «Про затвердження Положення про освітньо-
кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» в Україні введена 
багатоступенева система вищої та післявузівської професійної 
освіти. Відповідно до цієї Постанови в НПУ імені М.П.Драгоманова з 
1999 року діє ступенева підготовка фахівців за освітньо-
кваліфікаційними рівнями (ОКР) «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». 
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Відповідно до нових вимог перебудувала свою діяльність і 
кафедра тифлопедагогіки, яка з 1999 року почала поступовий 
перехід на ступеневу підготовку фахівців для роботи у сфері 
навчання та виховання осіб з порушеннями зору. 

На теперішній час кафедра здійснює підготовку фахівців за 
трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями у відповідності до 
галузевого державного стандарту вищої освіти: бакалавра, 
спеціаліста та магістра.  

З метою забезпечення більш якісного процесу підготовки 
фахівців тифлопедагогів в умовах ступеневої підготовки кафедра 
підготувала та видала в 2008 році Навчально-методичний комплекс 
фахової підготовки бакалаврів напряму 6.010105. Корекційна освіта. 
Тифлопедагогіка і спеціальна психологія. 

Нині кафедра готує фахівців тифлопедагогічного профілю з 
подвійною спеціалізацією. Комбінації спеціалізацій постійно 
урізноманітнюються, що має на меті розв’язання усталеної 
проблеми – задовольнити потреби закладів спеціальної освіти та 
реабілітаційних установ усіма необхідними фахівцями. 

Робота кафедри за чотири перших років її існування (1998-
2002) стала предметом глибокого вивчення Вченої ради 
університету і була позитивно оцінена за всіма напрямками. Було 
відзначено, що за цей період кафедрою тифлопедагогіки було 
підготовлено близько 200 спеціалістів, які поповнили ряди практиків-
тифлопедагогів різних навчально-виховних та реабілітаційних 
закладів України.  

Слід зазначити, що кафедрою тифлопедагогіки вперше в історії 
підготовки педагогічних кадрів було визначено спеціалізацію – 
«Тифлопедагогіка і соціальна реабілітація», за якою випускники 
отримували кваліфікацію «Вчитель початкових класів шкіл для 
сліпих і слабозорих. Тифлопедагог-реабілітолог соціальних служб». 
Таким чином, спеціалісти готувались не лише для забезпечення 
навчально-виховного процесу в школах та дошкільних закладах для 
сліпих і слабозорих дітей, але й для роботи в реабілітаційних 
центрах, вітчизняна мережа яких з кожним роком все більше 
розвивалась. За шість років роботи за навчальними планами цієї 
спеціалізації на денному та заочному відділеннях було підготовлено 
близько 250 реабілітологів.  

У зв’язку з відсутністю на момент створення кафедри 
тифлопедагогіки необхідної науково-методичної бази для 
викладання профільних предметів, значна кількість часу викладачів 
відводилась на розв’язання цього питання. На той період кафедрою 
забезпечувалось викладання 48 фахових предметів, значна 
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більшість з яких не була забезпечена підручниками та необхідною 
науково-методичною літературою. Тому науково-методична робота 
кафедри була спрямована на створення базової основи для 
викладання основних дисциплін. За чотири роки викладачами 
кафедри було створено понад 20 навчальних програм з фахових 
дисциплін. До кожної з них були розроблені курси лекцій та зміст 
практичних та лабораторних занять, закладені основи для 
проведення педагогічної практики в школах, дошкільних та 
реабілітаційних закладах. Були укладені перші договори про 
співпрацю з Київськими школами для сліпих та слабозорих дітей, 
реабілітаційним центром УТОС та іншими організаціями. 

У 2002 році члени кафедри брали участь у проведенні І 
Міжнародної конференції з тифлопедагогіки «Сучасний світ та 
незрячі» і в співпраці з Волинською обласною організацією УТОС, 
яку очолює Ю.П.Симончук, видала першу збірку статей професійної 
спрямованості. Це видання відіграло історичну роль у створенні 
сучасної фахової збірки «Соціально-психологічні проблеми 
тифлопедагогіки», перший випуск якої вийшов у 2003 році. 

Врахування потреб України в спеціалістах реалізується 
кафедрою через розвиток спеціалізацій на базі багаторівневої 
системи освіти. Тому протягом 15 років свого існування кафедра 
здійснювала підготовку майбутніх тифлопедагогів спеціальних 
дошкільних, шкільних та соціально-реабілітаційних установ за 
різними спеціалізаціями, а саме: вчителів, вихователів, 
тифлопедагогів, реабілітологов, тифлопсихологів, логопедів.  

З 2004 року кафедра розпочала підготовку фахівців за 
спеціалізацією «Тифлопедагогіка та практична психологія». 
Науковим підґрунтям для введення такої спеціалізації стали 
результати досліджень в тифлопедагогіці про гостру потребу 
практики в спеціалістах, здатних надавати психопрофілактичну та 
психотерапевтичну допомогу дітям та дорослим, які внаслідок 
глибоких порушень зору мають проблеми психоемоційних станів та 
соціально-психологічної адаптації й реабілітації.  

З 2005 року кафедрою відкрито ще одну нову кваліфікаційну 
спеціалізацію «Тифлопедагогіка та логопедія».  

З 2005 року кафедрою започатковано викладання спецкурсів 
та спецсемінарів з актуальних проблем корекційної педагогіки: 
«Корекція психофізичного розвитку сліпих та слабозорих дітей 
раннього віку», «Інтегроване навчання дітей зі порушеним зором», 
«Тифлосурдопедагогіка». 

Враховуючи той факт, що на відділенні тифлопедагогіки 
навчається певна частина студентів з інвалідністю по зору, 
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використовуються новітні комп’ютерні технології та технічні засоби 
навчання, що забезпечують доступність незрячим до навчального 
процесу. 

Реформаційна ситуація у колі освітянської діяльності висунула 
нові вимоги й до перебудови системи безперервної педагогічної 
освіти, вдосконалення кваліфікації і перепідготовки 
тифлопедагогічних кадрів. Відповідно до цих вимог, при Інституті 
корекційної педагогіки та психології функціонує спеціальний 
факультет, на якому особи, які мають вищу педагогічну освіту 
можуть додатково за кошти фізичних та юридичних осіб здобути 
вищу корекційну (дефектологічну) освіту, зокрема, отримати 
кваліфікацію «Вчитель початкових класів шкіл для сліпих та 
слабозорих. Тифлопедагог дошкільних закладів». Одержати вищу 
дефектологічну освіту можливо також і через екстернат.  

На сучасному етапі потреби підвищення кваліфікації 
вихователів, учителів, дефектологів, психологів, реабілітологів, які 
працюють в спеціальних установах для осіб з порушеннями зору в 
Україні забезпечує лише кафедра тифлопедагогіки. З метою 
забезпечення професійних потреб тифлопедагогів, кафедрою 
розробляються багатоваріантні навчальні плани і програми на вибір, 
пропонуються такі активні форми навчання як практикуми у 
педагогів-новаторів, тренінги тощо. 

Кафедрою тифлопедагогіки розробляються питання щодо 
реагування на потреби практики реабілітаційної роботи з інвалідами 
шляхом введення у зміст підготовки тифлопедагогів нових дисциплін 
– тифлоандрагогіки та реабілітаційної психології незрячих. 

Колектив кафедри тифлопедагогіки постійно вивчає оцінку 
самими випускниками рівня їх готовності до роботи з особами, які 
мають порушений зір. Одержані дані свідчать про позитивну оцінку 
студентами випускного курсу рівня та якості підготовки їх як 
майбутніх тифлопедагогів. Відрадним фактом є також те, що багато 
з них прагнуть працювати за отриманою в університеті кваліфікацією 
і задоволені у виборі майбутньої професії. 

Професійна поведінка тифлопедагога багато в чому 
визначається рівнем розвитку його професійно-педагогічних умінь і 
навичок. Успішне їх формування – одне із основних завдань, яке 
повинне бути вирішене кафедрою тифлопедагогіки. Рішення 
завдань виховання і освіти творчої людини, здатної по новому 
вирішувати сучасні проблеми суспільства, значною мірою залежить 
від підготовки студентів у вищих навчальних закладах. Тому 
підготовку кадрів-тифлопедагогів ми вважаємо однією із важливих 
ланок розвитку і оновлення національної освіти, оскільки саме від 
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якості підготовки тифлопедагога залежить вирішення складних 
завдань суспільства по інтеграції та соціальній адаптації інвалідів по 
зору.  

На сучасному етапі підготовка кафедрою кваліфікованих 
спеціалістів здійснюється як на стадії базової педагогічної освіти, так 
і на етапах перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Ця 
підготовка розрахована на працюючих спеціалістів, які бажають 
отримати спеціальну тифлопедагогічну освіту або підтвердити 
рівень своєї компетентності шляхом проходження курсів підвищення 
кваліфікації.  

За 15 років існування кафедри другу вищу тифлопедагогічну 
освіту отримало близько 300, а підвищили свою кваліфікацію (за 
останні 8 років) близько 1100 вчителів та вихователів спеціальних 
шкіл-інтернатів для дітей з порушеннями зору.  

Співробітники кафедри активно вивчають світовий досвід 
підготовки кадрів-тифлопедагогів. Так, кафедра є членом 
Міжнародної організації ICEVI, координатором якої в Україні стала 
Є.П.Синьова, співпрацює з аналогічними кафедрами вищих 
навчальних закладів Росії, Білорусії, Литви, Польщі, Нідерландів, 
Німеччини, США, Словаччини та інших країн. 

Науково-дослідна робота кафедри планується відповідно до 
наукових напрямків університету та інтересів викладачів. За 15 років 
співробітниками кафедри написано більше 250 наукових статей, 
підготовлені методичні посібники, підручники з грифом МОН України. 

Величезним досягненням кафедри є проведення трьох 
Всеукраїнських з’їздів тифлопедагогів та створення з ініціативи її 
співробітників Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 
тифлопедагогів України», до якої увійшли тифлопедагоги з усіх 
регіонів.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Підводячи підсумки роботи кафедри 
за п’ятнадцять років, можна з упевненістю сказати, що зроблено 
дуже багато, але на досягнутому кафедра не збирається зупинятися. 
Девізом співробітників кафедри є слова: «Те, що життя 
потребуватиме завтра, ми повинні навчитися робити сьогодні!».  
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Психолого-педагогічне забезпечення соціалізації дитини в освітньому 
закладі: теоретичний аспект проблеми. 

Стаття присвячується висвітленню теоретичного аспекту проблеми 
психолого-педагогічного забезпечення соціалізації дитини в освітньому 
закладі. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА 
Психолого-педагогическое обеспечение социализации ребенка в 

образовательном учреждении: теоретический аспект проблемы. 
Статья посвящается изложению теоретического аспекта проблемы 

психолого-педагогического обеспечения социализации ребенка в 
образовательном учреждении. 
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THEORETICAL ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL AND 

EDUCATIONAL SOCIALIZATION OF THE CHILD 
Psikhologo-pedagogical providing of socialization of child in the educational 

establishment: theoretical aspect of problem.  
The article deals with some theoretical issues of solving the problem of the 

psychological and pedagogical ensuring of the socialization of a child at the 
education school in terms of the personal approach.     

Keywords: socialization, adaptation, customization, integration, after the labor 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливим науковими чи практичними завданнями. Вивчення 
перспектив розвитку психолого-педагогічної науки та практики  
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свідчить про особливу актуальність розробки особистісно 
зорієнтовних технологій навчання та виховання підростаючого 
покоління. Підґрунтям реалізації такої мети є розробка  теоретичних 
та прикладних аспектів проблеми особистісного зростання дитини у 
контексті її поетапної соціалізації  (адаптація, індивідуалізація, 
інтеграція, трудова та післятрудова стадії), з урахуванням його 
системної детермінації (біологічної та соціальної, зовнішньої та 
внутрішньої), відповідних педагогічних та розвивальних ефектів. 
Слід зазначити, що розуміння такого підходу до розв’язання 
проблеми  є конкретизацією теорії культурно-історичного розвитку 
психіки  (і конкретно особистості) Л.С.Виготського, яка знаходить 
продовження у теоріях С.Л.Рубінштейна, О.М.Леонтьєва, 
Г.С.Костюка та сучасних вчених-психологів. 

Проблема соціалізації дитини, як провідної умови становлення 
особистості дитини, є однією з найбільш актуальних у сучасній 
психології та педагогіці. Досягнення повноцінного розвитку 
підростаючої особи, формування її особистості, підготовки до 
самостійного життя потребує спеціального психолого-педагогічного 
забезпечення процесу її соціалізації відповідно до повноти 
характеристик. Розгляду деяких теоретичних підходів до розв’язання 
проблеми й присвячується стаття. 

Як свідчить аналіз літературних джерел з проблеми, системні, 
комплексні дослідження проблеми забезпечення соціалізації дитини, 
виходячи з психологічного змісту, суті кожного з етапів процесу 
соціалізації аномальної дитини, проводяться недостатньо. 
Відповідно, не знаходимо ми й науково обґрунтованих педагогічних 
засобів здійснення роботи в зазначеному напрямі, дібраних 
відповідно до предмета та ефектів розвивальної роботи на всіх 
етапах процесу соціалізації. Усе зазначене й визначило необхідність 
започаткованого нами дослідження з розробки психолого-
педагогічних основ забезпечення соціалізації дітей в освітніх 
закладах.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. У дослідженні 
ми виходимо з розуміння суті процесу соціалізації, представленого у 
працях із загальної та соціальної психології (Б.Г.Ананьєв, 
Г.М.Андрєєва,  О.Г.Асмолов, І.Д.Бех, Л.С.Виготський, А.Б.Коваленко, 
А.Г.Ковальов, М.Н.Корнєв,  Г.С.Костюк, А.В.Мудрик, Б.Д.Паригін, 
А.В.Петровський, К.К.Платонов, В.В.Рибалка, Л.Д.Столяренко, 
Д.І.Фельдштейн, Т.Шибутані та ін. Соціалізацію визначаємо як 
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процес формування особистості у певних соціальних умовах; процес 
засвоєння особою соціального досвіду, у ході якого вона перетворює 
соціальний досвід у власні цінності та орієнтації, вибірково залучає 
до своєї системи поведінки ті норми і шаблони, які прийняті у 
суспільстві. Засвоєння соціального досвіду здійснюється поетапно: 
на кожній стадії соціалізації спрацьовують різні механізми, що 
забезпечують становлення різних новоутворень, важливих для 
формування особистості. 

Для розуміння суті проблеми, стадій соціалізації не менш 
важливим є розкриття психологічного змісту поняття особистості. 
Закцентуємо увагу на найважливіших моментах визначення змісту 
цього поняття у контексті досліджуваної проблеми. Особистість  – це 
саморегульоване системне утворення, що складається з соціально 
значущих психічних властивостей, які забезпечують вибірковість 
відношень  та регуляцію поведінки людини як поведінки суб’єкта 
активності. Це, на наш погляд, - найповніше визначення особистості, 
у якому відображається складна система детермінації становлення 
особистості, найсуттєвішими серед яких є соціалізація та 
індивідуалізація.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. „У процесі 
соціалізації, як зазначалось, людина засвоює накопичений людством 
суспільний досвід у вигляді знань про явища оточуючої дійсності, 
норми поведінки, відповідні способи дій. І без цього людина-індивід 
ніколи не зможе сформуватися як особистість. Однак, незважаючи 
на значення соціалізації для становлення особистості  у наведеному 
розумінні, цієї умови недостатньо для становлення особистості як 
утворення, що характеризується цілісністю, неповторністю, 
саморегульованістю, вибірковістю відношень та способів дій у 
певних ситуаціях. Поряд з тим, що особистість визначається як 
соціалізований індивід, носій суспільно-значущих якостей, у 
джерелах особистість визначається як носій свідомості та 
самосвідомості. Саме ця сторона суті особистості пов’язується з 
такою детермінантою її становлення як індивідуалізація – процесом 
набуття особою все більшої самостійності, формування власного та 
унікального способу життя та власного внутрішнього світу. А це стає 
можливим лише на певній сходинці розвитку, який починає 
забезпечуватися самодетермінацією: особистість сама починає 
організовувати особисте життя, власний розвиток, в тому числі 
особистісне зростання. Передумовою можливості самодетермінації 
розвитку є формування у дитини самосвідомості – дитина, яка стала 
суб’єктом, починає усвідомлювати себе як суб’єкта. Найбільше у 
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підлітковому віці, на основі розвитку самосвідомості (а це є її 
психічним новоутворенням), дитина стає здатною оцінювати свої 
особливості, якості, можливості та впливати на своє особистісне 
зростання. Ще більшою мірою це проявляється в юнацькому віці, де 
таке ставлення до себе стає досить стійким, концептуальним 
утворенням. У зв’язку з цим доречно навести думку Л.С.Виготського 
про те, що вищим рівнем розвитку особистості є рівень 
самоорганізації завдяки розвитку самосвідомості, рефлексії.  

Таким чином, під особистістю ми розглядаємо соціально-
психологічну сутність людини, яка формується в результаті 
засвоєння нею суспільного досвіду людства (соціалізації) та 
становлення самосвідомості. А розвиток особистості, відповідно, 
забезпечується щонайперше 1) соціальною детермінацією – 
соціалізацією, тобто зовнішньою детермінацією,  та 2) 
самодетермінацією в процесі індивідуалізації завдяки розвитку 
самосвідомості, тобто внутрішньою детермінацією.  

І лише виходячи з визначення психологічного змісту поняття 
«особистість» стає, на наш погляд, зрозумілою важливість у процесі 
формування дитини як особистості врахування необхідних 
детермінант її становлення. Це ж уможливлюється, якщо 
передбачати забезпечення проходження дитиною усіх стадій цього 
процесу. Саме поняттям соціалізації в широкому розумінні (за 
Л.Д.Столяренко) охоплюються усі найважливіші етапи формування 
особистості: стадія адаптації, стадія індивідуалізації, стадія 
інтеграції, трудова та післятрудова стадії. На становлення 
особистості у дитячому віці спрямовуються проходження перших 
чотирьох стадій, які різною мірою представлені в умовах шкільного 
навчання. Для розгортання логіки дослідження важливим є 
уточнення змісту кожної зазначеної стадії, які можна розглядати в 
аспекті онтогенетичного розвитку людини. 

Стадія адаптації. Суть адаптації полягає щонайперше в 
пристосуванні до нових умов існування людини як організму, як носія 
психічного, як носія соціального. В онтогенетичному плані адаптація, 
як етап соціалізації, пов’язується з віком від новонародженого до 
підліткового. На цьому етапі дитина засвоює соціальний досвід, 
норми поведінки, копіюючи, без критичного осмислення. Серед видів 
адаптації вирізняються фізіологічна, психологічна, соціальна та 
похідні – психофізіологічна, соціально-психологічна. Показниками 
адаптованості людини розглядаються: задовільне фізичне та 
психічне самопочуття, задоволеність від життя, прийняття себе та 
інших, збереження самоповаги та самооцінки, відсутність 
невротичних проявів (тривожності, агресивності, страхів, 
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плаксивості, уникання відвідування школи, спілкування тощо),  
висока успішність діяльності та готовність її виконувати та ін. При 
цьому відмічається, що успішність психологічної адаптації 
досягається основними двома механізмами – усвідомленими і 
неусвідомленими. Як усвідомлений механізм адаптації 
розглядається використання людиною (уже здатної до усвідомлення 
як розуміння, вербалізації, регулювання ситуації (О.П.Хохліна)) 
копінг-стратегій – свідомих зусиль особистості, спрямованих на те, 
щоб «дати собі раду» у стресових ситуаціях, що породжують 
тривогу, утримати та зберегти позитивну самооцінку, самоповагу. 
При цьому копінг-стратегії можуть бути різних видів, спрямованих на: 
розв’язання проблеми; на пошук соціальної підтримки; на ухиляння 
від необхідності самостійного розв’язання проблеми. Звісно, що 
вибір виду стратегії особою залежить від умов ситуації та від рівня 
розвитку особи, її особистісних якостей, від здатності до 
усвідомлення ситуації. Такий механізм адаптації є найбільш 
ефективним з огляду на розвиток, становлення особистості, ніж 
неусвідомлений механізм – використання психологічного захисту 
(заперечення, витіснення, проекція, ідентифікація, раціоналізація, 
включення, заміщення, ізоляція та ін.) для стабілізації особистості, 
захист свідомості від неприємних, травмуючи переживань, 
пов’язаних з внутрішніми та зовнішніми конфліктами, станами 
тривоги та дискомфорту. Дія механізмів психологічного захисту 
спрямована на збереження внутрішньої рівноваги завдяки 
витісненню із свідомості всього того, що загрожує збереженню 
самоповаги, позитивної оцінки цінностей людини. Однак вилучення 
із свідомості такої інформації заважає самовдосконаленню особи; 
психологічний захист може як сприяти, так і заважати адаптації, коли 
він спрацьовує при змінених обставинах. 

Основна функція психологічного захисту полягає у запобіганні 
порушень внутрішньої стійкості особистості, нормального перебігу її 
психічного життя та поведінки під впливом небажаних та соціально 
шкідливих наслідків. Психологічний зміст веде до специфічної зміни 
свідомості (Г.В.Грачев). Загалом же психологічний захист 
характеризується:  

1) неусвідомленим, але сильним бажанням позбутися 
переживання, що травмують особистість, з наступною заміною на 
більш комфортні переживання; 2) переміщенням неприємних 
переживань зі сфери свідомості у несвідоме; 3) домінуванням 
емоцій, що забезпечує стійкість психологічного захисту до критики 
ззовні (О.В.Винославська та ін.). 
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Порівняльна характеристика психологічного захисту та копінг-
стратегій представлена у таблиці 1. 

Таким чином, стадії адаптація передбачає забезпечення умов 
для якомога ефективнішого засвоєння дитиною суспільного досвіду 
у вигляді накопичених людством знань і способів дій (навичок та 
вмінь), формування адаптивних можливостей у дитини та долання в 
неї проявів дезадаптивності. Саме зазначене є предметом та 
показником ефективності (ефектами) психолого-педагогічного 
впливу на дитину на етапі адаптації в процесі її соціалізації в умовах 
загальноосвітньої школи. 

 
Таблиця 1. 

Порівняльна характеристика психологічного захисту та 
копінг-стратегіями (за І.Р. Абітовим) 

Параметр  
порівняння Копінг-стратегії Захисні механізми 

Мета 
Досягнення адаптації до умов, 
що змінюються 

Збереження комфортного 
стану, зниження емоційної 
напруги 

Характер 
пристосування 

Активне пристосування Пасивне пристосування 

Ступінь 
усвідомленості 

Свідома зміна ситуації Несвідоме реагування на 
загрозу 

Основні види Поведінкові, когнітивні, 
емоційні 

Примітивні, вищі 

Корекція 
феномена 

Можливість навчання 
подоланню, тобто 
застосуванню усвідомлених 
стратегій за рахунок 
оволодіння певною 
послідовністю дій. 

Усвідомлення несвідомих 
захисних механізмів (що 
знижує ступінь їх активності) 

 
Стадія індивідуалізації. Стадія індивідуалізації, як етап 

соціалізації в онтогенетичному аспекті, припадає щонайбільше на 
підлітковий та юнацький вік. На цій стадії дитина намагається  
виділитися серед інших, зосереджуючи увагу на своєму особливому, 
неповторному. На цій стадії спостерігається прояв критичного 
ставлення до суспільних норм поведінки тощо.  Слід зазначити, що 
індивідуалізація в підлітковому віці характеризується плинністю, 
нестабільністю, зважаючи на ще недостатньо сформовану 
самосвідомість як детермінанту особистісного зростання. У 
ранньому юнацькому віці вона починає себе проявляти  як 
стабільно-концептуальна, що пов’язане з більш глибокою здатністю 
до самопізнання та самовдосконалення. Це ж, у свою чергу, 
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позначається на більшій адекватності вчинків, впевненості у собі, 
своїх діях, поведінці. 

Суть особистісного зростання на етапі індивідуалізації 
пов’язується з такими поняттями, як самосвідомість, рефлексія та 
саморегуляція в особистісному контексті. Сформованість у дитини 
цих психічних утворень є провідними ефектами на даному етапі 
соціалізації, на які мають спрямовуватися як навчально-виховний, 
так і розвивальний вплив на дитину.  

Суть самосвідомості розкривається через поняття  Я-концепції, 
самооцінки, рівня домагань. Відповідно, показниками особистісного 
зростання є їх сформованість та адекватність; важливим для оцінки 
перспектив особистісного зростання є виявлення й співвідношення 
різних видів Я-концепції (наприклад, характер розходження між Я-
реальним та Я-ідеальним за Р.Бернсом).   Побудова спеціальних 
розвивального та власне педагогічного впливів у зазначеному плані 
має передбачати досягнення визначених показників та передбачати 
формування у дитини основних компонентів самосвідомості – 
когнітивного, емоційного та поведінкового.  

Усвідомлення себе як особистості, знання та розуміння себе, 
своїх якостей (що складає зміст когнітивного компонента 
самосвідомості особистості) потребує від особи здатності до 
рефлексії. На наш погляд, доцільним та продуктивним при розгляді 
рефлексії, як показника ефективності індивідуалізації, є думки 
І.Д.Беха щодо розуміння її психологічного змісту та поділу на типи 
(рівні), які даються   у контексті певного виду саморегуляції як 
власне поведінкового компонента самосвідомості. У загальному 
значенні він визначає рефлексію   як звернення мислення людини на 
свій внутрішній світ.  При цьому він розрізняє рефлексію 
нормативно-пояснювальну та особистісну.   Якщо нормативно-
пояснювальна пов’язана з мисленням, усвідомленням власної 
діяльності та має значення для інтелектуального розвитку, то 
особистісна пов’язана зі смисло-ціннісною самосвідомістю суб’єкта, 
з його Я-духовним. Типами особистісної рефлексії, які свідчать про 
рівні її сформованості, є: 1) регулятивна рефлексія - самоактивність,  
спрямована на свідоме регулювання перебігу психічних процесів на 
основі уваги; 2)  рефлексія визначальна – осмислення суб’єктом 
свого Я; 3) рефлексія синтезуюча – зібрання сформованих духовних 
цінностей у цілісне Я-духовне, створення образу Я особистості; 4) 
рефлексія створювальна – духовно-моральний розвиток і 
саморозвиток особистості.  

Формування самосвідомості неможливе без становлення 
емоційного компонента, який виконує оцінно-мотиваційну, 
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енергетичну функцію щодо готовності до саморегуляції у плані 
забезпечення відповідності самооцінки та рівня домагань зі своїми 
можливостями, збереження самоповаги, підвищення ефективності 
діяльності, формування у себе певних особистісних якостей та 
особистості загалом.  

Найважливішим же показником сформованості  самосвідомості 
як основи самодетермінації особистісного становлення є  
поведінковий компонент, суть якого пов’язується зі здатністю до 
саморегуляції у плані особистісного самовдосконалення, 
саморозвитку. Саморегуляція, у свою чергу, здійснюється в єдності 
енергетичних, динамічних і змістовно-смислових аспектів.  

Поняття саморегуляції (психічної) визначається як система 
психічного самовпливу особистості з метою свідомого управління 
власними психічними станами відповідно до вимог ситуації та 
доцільності. Саморегуляція  розглядається відмітною 
характеристикою та метою психічного на різних рівнях відображення 
(сенсорно-перцептивному, уявлення, мовленнєво-мисленнєвому, 
свідомості); саморегуляція є найважливішою характеристикою й 
особистості.  При цьому рівні психічного відображення 
характеризуються різним характером дій, які регулюються. Якщо на 
сенсорно-перцептивному рівні регулюються актуальні, поточні дії; на 
рівні уявлення - найближчі потенційні дії, пов’язані з плануванням, 
формуванням еталонів, контролем та корекцією дій тощо, то на 
мовленнєво-мисленнєвому рівні уможливлюється регуляція, 
планування в масштабах життя суб’єкта (Б.Ф.Ломов).  Враховуючи 
форми психічного відображення на різних його рівнях, саморегуляція 
може здійснюватися різними засобами - чуттєвими образами, 
образами уявлення, що мають елементи узагальнення,  поняттями 
(знаками). 

Проблема саморегуляції розглядається щонайперше в 
контексті проблеми свідомої активності людини (як зовнішньої, 
практичної, так і внутрішньої, психічної) – довільної, регульованої. У 
психічній діяльності вона має місце у довільних її формах (довільна 
увага, довільні пізнавальні процеси, дії). Саморегуляція 
розглядається як стрижень довільної поведінки та діяльності – 
цілеспрямованої, зорієнтованої на досягнення поставленої мети, що 
може відбуватися  й в умовах необхідності долання перешкод 
(вольова поведінка). Широкого застосування в теорії та практиці 
навчання (зокрема у спеціальних школах), трудової підготовки учнів 
набули розробки щодо проблеми формування навчально-практичної 
діяльності відповідно до її етапів: аналіз діяльності, її планування, 
організація, власне виконання, самоконтроль та корекція результатів 
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діяльності; формування таких її характеристик, як усвідомленість, 
цілеспрямованість, стійкість тощо (О.П.Хохліна та ін.). Значною 
мірою здатність до саморегуляції пов’язується з виконанням таких 
етапів діяльності, як самоконтроль та корекція. Можна припустити, 
що  така саморегуляція розглядається, як показує її аналіз,  
переважно  на рівні регуляції актуальних та потенційних дій; 
особистісна ж саморегуляція пов’язується умовно з мисленнєво-
мовленнєвим рівнєм, але з особливим її змістовим наповненням – 
саморегуляцією та гармонізацією своїх духовно-моральних, смисло-
ціннісних та інших особистісних властивостей, які різною мірою 
залежать від біологічних та соціальних чинників.  

Незважаючи на розмаїття проявів та рівнів, в саморегуляції 
визначається загальна структура: 1) прийнята суб’єктом мета його 
довільної активності; 2) модель необхідних умов діяльності; 3) 
програма виконавчих дій; 4) система критеріїв успішності діяльності; 
5) інформація про реально досягнуті результати; 6) оцінка 
відповідності реальних результатів критеріям успіху; 7) рішення про 
необхідність і характер корекції діяльності.  

Про правомірність наведених міркувань свідчить і визначення 
дослідниками етапів (або рівнів) становлення саморегуляції на 
шляху формування особистості, в якій відбувається гармонізація 
внутрішнього світу: 1) базальна емоційна саморегуляція; 2) вольова 
саморегуляція; 3) смислова, ціннісна саморегуляція 
(С.Д.Максименко, К.С.Максименко, М.В.Папуча).  У літературних 
джерелах відмічається, що емоційно-вольова саморегуляція 
забезпечує стресостійкість, зняття емоційної напруги, позбавлення 
чи послаблення негативних емоцій, вироблення позитивних 
установок, мобілізацію організму для виживання в екстремальних 
умовах життєдіяльності тощо. У власне вольовій саморегуляції, яка є 
важливою її складовою у процесі досягнення поставленої мети за 
умов виникнення зовнішніх чи внутрішніх перешкод,  слід відмітити 
необхідність здійснення  дій-виконання  та дій-затримок. Смислова 
ж, ціннісна регуляція – це власне вершина в особистісній 
саморегуляції. Однак лише в єдності її проявів та рівнів особистісна 
саморегуляція  є базальною характеристикою особистості як  
саморегульованої системи психічних властивостей, яка може  «дати 
собі раду», бути здатною до саморозвитку та самовдосконалення, 
до ефективної життєдіяльності, самореалізації, особистісної зрілості. 

Психолого-педагогічний вплив на дитину на цьому етапі 
індивідуалізації  передбачає виявлення можливостей (особливостей, 
задатків, позитивних якостей тощо); розвиток самосвідомості, 
особистісної рефлексії, допомогу в усвідомленні себе, своїх 
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можливостей; формування здатності до саморегуляції; формування 
особистості в цілому та розвиток її психофізичних можливостей; 
сприяння особистісно значущим її самовизначенню, самореалізації 
та самоствердженню. Відповідно, предметом розвивального впливу 
та показниками його ефективності на етапі індивідуалізації є 
самосвідомість, рефлексія, самооцінка дитини у зв’язку з її 
психофізіологічними можливостями, саморегуляція. 

Таке розуміння суті стадії індивідуалізації та психологічного 
наповнення педагогічної роботи базується найбільшою мірою на 
використанні особистісного підходу, який виходить з гуманістичної 
психології. Особистісний підхід, виходячи із сучасного його 
тлумачення у психології та педагогіці, передбачає вивчення та 
розвиток людини як цілісного, неповторного, унікального утворення; 
вивчення та формування окремих складових психічного розвитку 
через призму цілісної особистості; сприяння самопізнанню, 
самоактуалізації, самореалізації потенційних можливостей 
(позитивно наповнених), глибинної сутності особистості, «Самості», 
«Суті себе». Слід також відмітити, що суть особистісного підходу у 
вітчизняній психології (як і  в минулому Радянського Союзу) широко 
використовувалася при розробці проблеми профорієнтаційної 
роботи зі школярами, визначення її складових (К.М.Гуревич, 
Є.О.Климов, К.К.Платонов,  В.В.Рибалка, Б.О.Федоришин та ін.). У 
працях з цієї проблеми містяться цінні матеріали, що можуть 
використовуватися для забезпечення роботи  на стадії 
індивідуалізації.  

Стадія інтеграції. На цій стадії соціалізації дитина проявляє 
бажання увійти, «влитися» в суспільство, знайти своє місце в ньому, 
пропонуючи йому (соціальній групі, оточенню) себе зі своєю 
неповторністю, своїми можливостями. Важливою умовою успішності 
соціалізації дитини на цьому етапі є прийняття суспільством 
(соціальною групою) особи, враховуючи її особливості. Сприяти 
цьому в умовах освітнього закладу можна завдяки проведеній роботі 
на попередній стадії з адекватного виявлення можливостей дитини 
та їх усвідомлення нею, забезпечення адекватного використання 
виявлених можливостей у класній та позакласній роботі (гуртковій 
тощо). На цьому етапі найважливіший предмет розвивальної роботи 
та показники її ефективності – це різноманітні форми адекватного 
використання та розвитку психофізіологічних можливостей дитини, а 
також формування соціально-психологічних якостей, необхідних для 
адекватного реагування на прийняття/неприйняття групою 
особистості. Адже на неприйняття дитина може реагувати двояко: 1) 
зберегти свою індивідуальну неповторність, але проявляти 
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агресивність щодо інших людей та суспільства загалом; 2) змінити 
себе відповідно до соціальних норм та очікувань реально чи 
вдавано тощо. 

Трудова стадія. Суть цієї стадії соціалізації полягає в тому, що 
людина не лише продовжує засвоювати соціальний досвід, а 
починає його відтворювати та створювати шляхом активного впливу  
на середовище завдяки своїй діяльності. Якщо розглядати змістове 
наповнення трудової стадії соціалізації щодо учнів загальноосвітньої 
школи, то слід відмітити особливе місце в ній роботи з трудової 
підготовки дитини. На цій стадії реалізується можливість дитини 
самовизначитися у виборі майбутньої професії та особистісно 
зростати з опорою на ті психофізіологічні можливості (якості, 
задатки), які були виявленими на стадії індивідуалізації та які 
розвивались на стадіях індивідуалізації та інтеграції. Зауважимо, що 
при розв’язанні проблеми доцільно опиратися на уявлення про 
доцентровану та відцентровану тенденції в особистісному підході 
(В.В.Рибалка): перша виявляється у визначенні глибинної системно-
психологічної сутності особистості; друга представлена різними 
видами особистісно-орієнтованих підходів, які виявляються в 
орієнтації на окремі особистісні якості в цілісному особистісному 
контексті, у вихованні, навчанні, професійній підготовці. На трудовій 
стадії соціалізації предмет розвивальної роботи та показники її 
ефективності вбачаються в розвитку можливостей дитини у 
контексті майбутньої професійної підготовки дитини. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. І саме таке розуміння соціалізації, 
враховуючи зміст її основних стадій, як провідної умови формування 
особистості, її  підготовки  до самостійного життя, покладається 
нами в основу дослідження проблеми психолого-педагогічних засад 
її забезпечення. Саме визначена суть кожного етапу процесу 
соціалізації, предмет та показники ефективності впливу на кожному з 
них мають визначати добір адекватних педагогічних засобів 
проведення цілеспрямованої роботи у зазначеному аспекті.  

Література 
1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. 

посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Безпалько О. В.– К. : Цент учбової 
літератури, 2009. – 208 с.  

2.  Звєрєва І. Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні: 
теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. 
наук : спец. 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / І. Д. Звєрєва. – К., 1999. – 39 
с.  

3.  Шульга Т. И. Социально-психологическая помощь обездоленным детям: 
опыт исследований и практической работы : учеб. пособ. / Шульга Т. И., 
Олиференко Л. Я., Биков А. В. – М. : Изд-во УРПО, 2003. – 400 с.  



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 

СЕРІЯ: Корекційна педагогіка і психологія  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

208 

4. Дзюбан В. А. Социальная защита детей и подростков в деятельности 
современной школы: дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / В. А. Дзюбан. – 
Брянск, 2002. – 157 с. 

 
Цикурова-Беседіна А. 

- аспірантка аспірант кафедри технологій корекційної та 
інклюзивної освіти Донбаського державного педагогічного 

університету 
УДК 376.015.31:17.022.1 
НАРОДНА ПЕДАГОГІКА ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 

РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ   
У статті висвітлюється і розкривається актуальність проблеми 

морального виховання розумово відсталих учнів засобами народної 
педагогіки. Аналізуються питання використання засобів народної педагогіки 
в роботі спеціальних закладів освіти. Має місце визначення основних 
тенденцій і складових процесу морального виховання розумово відсталих 
учнів, теоретично обґрунтовано сутність поняття «народна педагогіка» з 
огляду на її місце в системі загальної  і спеціальної освіти.  
 Ключові слова: розумово відсталі учні, моральне виховання, народна 
педагогіка, моральна вихованість особистості.  

Цыкурова-Беседина А. 
НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СПОСОБ МОРАЛЬНОГО 
ВОСПИТАНИЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ   

 В статье освещается и раскрывается актуальность проблемы 
морального воспитания умственно отсталых школьников средствами 
народной педагогики. Анализируются вопросы использования средств 
народной педагогики в работе специльных учреждений образования. 
Имеет место определение основных тенденций и составляющих 
морального воспитания умственно оттсалых учащихся, теортетичеки 
обосновано сущность понятия «народная педагогика» с позиции ее места 
в системе общего  и специльаного образования. 
 Ключевые слова: умственно отсталые школьники, моральное 
воспитание, народная педагогика, моральная воспитанность личности.  

Tsykyrova A. 
FOLK PEDAGOGICS AS METHOD OF MORAL EDUCATION 

MENTALLY OF BACKWARD SCHOOLCHILDREN  
The article highlights the importance of the problem and reveals the moral 

education of mentally retarded pupils by means of national pedagogy. Examines 
the use of traditional pedagogy in the spetsilnyh educational institutions. There is 
a definition of the key trends and components of moral education of mentally 
ottsalyh students teorteticheki justified essence of the concept "people's 
pedagogy" from the perspective of its place in the system of general education 
and spetsilanogo. 

Key words: mentally backward schoolchildren, moral education, folk 
pedagogic, moral breeding of personality. 
 Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. На 
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сучасному етапі розвитку нашого суспільства особливе значення має 
виховання високоморальної особистості, відродження духовності. Це 
спонукає до пошуку нових оптимальних шляхів морального 
виховання школярів на основі дослідження і відродження суспільно-
історичного досвіду та культурно-педагогічних надбань українського 
народу. З перетворенням України на самостійну державу освіта стала 
власною справою українського народу. Розбудова система освіти, 
докорінне її реформування мають стати підґрунтям відтворення 
інтелектуального, духовного потенціалу народу, національного 
відродження, становлення державності і демократизації суспільства в 
Україні. У цей час проблема виховання та освіти підростаючого 
покоління набуває особливої вагомості, адже від розв'язання її 
значною мірою залежить майбутнє української держави.  

Одним із провідних засобів морального виховання 
підростаючого покоління є виховання молоді на засадах народної 
педагогіки. На необхідності звернення до виховного досвіду народу, 
його моральних цінностей наголошують державні програми “Освіта” 
(Україна ХХІ століття), “Діти України”, Концепції “Національного 
виховання”, “Виховання дітей та молоді у національній системі 
освіти”, “Сучасного українського виховання” та ін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. 
За останнє десятиріччя зростає інтерес вітчизняних та зарубіжних 
вчених до питань морального виховання учнів на засадах народної 
педагогіки, що забезпечує не лише ефективність виховного впливу 
в зазначеному напрямі, але й  виступає основним інструментом  
моральної вихованості особистості. Теоретичні аспекти значення 
народної педагогіки як дієвого виховного засобу і формуванню 
моральної вихованості дитини розкриваються у працях І.Беха, 
Л.Божович, О.Гончаренко, І.Мар´єнка, В.Москальця, 
М.Стельмахович, Л.Степаненко та ін.  У більшості з них 
розглядаються питання сутності, механізмів, складових 
морального становлення особистості. Проведена значна кількість 
досліджень і практичного плану, присвячених питанням 
діагностики моральної вихованості дитини, психолого-педагогічних 
умов, засобів, змісту морального виховання, формування певних 
складових моральної вихованості засобами народної педагогіки 
(Ш.Амонашвілі, В.Бабич, В.Білоусової, О.Богданової, 
О.Бондаревської, В.Заслуженюка, І.Звєрєвої, В.Киричок, Л.Коваль, 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 

СЕРІЯ: Корекційна педагогіка і психологія  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

210 

Т.Коннікової, Н.Підгорної, В.Петрової, П.Пушкарьової, Н.Рєпи, 
О.Савченко, Т.Цвелих, К.Чорної та ін.). 

Проблема розвитку дитини в процесі морального виховання на 
засадах народної педагогіки у сучасній дефектології і в 
теоретичному, і в практичному планах розроблена меншою мірою. В 
працях А.Бєлкіна Н.Буфєтова, О.Вержиховської, Л.Виготського, 
А.Висоцької, Г.Дульнєва, І.Єременка А.Капустіна, І.Кота, 
В.Мачихіної, В.Синьова розглядаються загальні питання 
психологічного і педагогічного аспектів даної проблеми щодо дітей з 
порушеннями, передусім інтелектуального розвитку.  Аналіз 
наукових досліджень дозволив дійти висновку, що розв’язання 
проблеми морального виховання учнів з вадами розумового 
розвитку на основі народної педагогіки значною мірою залежатиме 
від вирішення питання спеціальної організації виховної роботи в 
допоміжній школі з метою формування в учнів моральних якостей, 
яка ґрунтується на національних виховних ідеях. Разом з тим 
незважаючи на значущість проблеми морального виховання 
розумово відсталих учнів засобами народної педагогіки та 
проведені дослідження, це питання й досі залишається 
недостатньо вирішеним. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). У 
статті розкриваються можливості ефективного використання 
засобів народної педагогіки у моральному вихованні розумово 
відсталих учнів.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Відповідно до 
завдань національного виховання дітей та молоді, в Україні зростає 
роль народної педагогіки в системі організації дозвілля. За 
визначенням науковців, народна педагогіка – це галузь педагогіки, 
що охоплює накопичений віками народний досвід, погляди на мету, 
завдання, способи і методи виховання та навчання підростаючого 
покоління і водночас – система прийнятих у даній місцевості 
методів і засобів виховання, що передаються від покоління до 
покоління і засвоюються передусім як певні знання, вміння і 
навички [4; 5].  До арсеналу народної педагогіки дослідники 
відносять рідну мову, усну народну творчість, народне мистецтво, 
традиції, звичаї, обряди, народні ігри, іграшки, сімейно-побутову 
культуру. Народна педагогіка є динамічною виховною системою, 
яка змінюється й удосконалюється під впливом економічного 
розвитку суспільства. В сучасних умовах вона набула нових 
можливостей для свого розвитку і втілення у навчально-виховній 



ВІСНИК Донбаського державного педагогічного університету 

СЕРІЯ: Корекційна педагогіка і психологія  
 

Вип. 1  Слов’янськ – 2013 
 

211 

практиці. Основними завданнями народної педагогіки дослідники 
визначають такі: 

1. Плекати любов до матері й батька, членів родини, інших 
людей; 

2. Формувати високу мораль, почуття добра, справедливості, 
честі, совісті, милосердя; 

3. Виховувати патріотизм, національну гідність, свідомість і 
самосвідомість, гордість за славне історичне минуле 
народу, прагнення до державотворення; 

4. Залучати до збереження народних традицій і звичаїв, 
примноження загальнонаціональних надбань; 

5. Виявляти природні задатки, нахили кожної дитини, розвивати 
її здібності й обдарування. 

Основними напрямами народної педагогіки дослідники 
вважають такі: народне дитинознавство, батьківська, родинна 
педагогіка, народна дидактика, народна педагогічна деонтологія 
(вивчення морально-етичних проблем та ін.) [3]. Як відомо, перші 
знання про моральні норми дитина дістає від своїх перших 
вихователів – батьків. У родинному колі, через казки, оповідання, 
відгадування загадок, бесіди та й взаємини з рідними, сімейні 
традиції вона починає пізнавати суть таких моральних понять, як 
гарне і погане, добро і зло, справедливість, доброзичливість, 
чуйність, дбайливість, працьовитість, старанність, співчутливість, 
мужність, чесність, обов'язок, правдивість, ощадність та інші. 
Національне виховання, якщо характеризувати його в цілому, — 
це, передусім, «вбирання» кожною особистістю в себе духовності і 
культури рідного народу, його національного буття. Практика 
свідчить, що справжнє виховання є глибоко національним за 
своєю сутністю, змістом, характером та історичним покликанням. 
На кожному етапі свого розвитку українське національне 
виховання інтегрувало в собі кращі здобутки світової культури, які 
акумулювались у моральних категоріях, що стверджують красу, 
добро, любов, справедливість, милосердя в усіх сферах життя і 
т.ін. [2; 6].  Головною метою народної педагогіки на сучасному 
етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, 
багатств духовної культури народу, його національної 
ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування 
особистісних рис громадянина України, які включають у себе 
національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, 
художньо-естетичну: правову, трудову, фізичну, екологічну 
культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту. А тому 
почуття національного має неабияке значення в процесі 
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морального виховання учнів з вадами інтелектуального розвитку і 
позначається на їх подальшій поведінці.  

Особливо гостро ця проблема стосується морального 
виховання учнів з вадами розумового розвитку, тому що 
формування моральних якостей у таких дітей є однією з 
найважливіших психолого-педагогічних проблем. Успішність 
формування моральних якостей у розумово відсталих учнів, 
враховуючи специфіку розвитку таких дітей, найефективніше 
відбуватиметься в умовах цілеспрямованого виховного процесу, 
який забезпечується конкретними засобами народної педагогіки, 
якими є: рідна мова та історія, народний календар, природа 
рідного краю, фольклор, народні традиції, обряди. Моральне 
виховання розумово відсталої дитини на засадах народної 
педагогіки зорієнтоване на національні вартості як на головний 
предмет уваги. Воно ставить собі за мету прищепити дітям з 
вадами інтелектуального розвитку віру в українську ідею, що 
втілює прагнення до державності і соборності; розвинути і почуття 
любові до свого народу, і шанобливе ставлення до власної 
культури, мови, традицій; утвердити пошану до державної 
символіки і Конституції України; відродити почуття національної 
гідності і самоповаги тощо.  

У тлумачному словнику з філософії поняття моральності 
прирівняне до поняття мораль. «Мораль (латинське mores-мораль) - 
норми, принципи, правила поведінки людей, а так само людська 
поведінка (мотиви вчинків, результати діяльності), відчуття, думки, в 
яких виражається нормативна регуляція стосунків людей один з 
одним і суспільним цілим (колективом, класом, народом, 
суспільством). Як відомо, мораль – це сукупність правил, норм 
співжиття, поведінки людей, що визначають їхні обов'язки і 
ставлення один до одного у суспільстві. Школа є основною ланкою в 
системі виховання підростаючого покоління. На кожному етапі 
навчання дитини домінує своя сторона виховання. У вихованні 
розумово відсталих молодших школярів, вважає С.Ніколаєв, такою 
стороною буде моральне виховання: діти оволодівають простими 
нормами моральності, навчаться слідувати їм в різних ситуаціях. В 
народній педагогіці сконденсовано розмаїття засобів, застосування 
яких ефективно впливає на формування моральних якостей у 
розумово відсталих дітей [3].  

Моральне виховання підростаючого покоління засобами 
народної педагогіки має на меті формування моральної вихованості, 
яка передбачає систему моральних знань, умінь, навичок, поглядів, 
переконань. Моральна вихованість є складовою загальнолюдської 
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вихованості, і проявляється вона в повсякденній поведінці, в 
конкретних вчинках, ситуаціях, у ставленні до себе, до оточуючих, до 
навколишнього середовища, а це є дуже вагомим фактором в 
формуванні особистості розумово відсталої дитини. Б.Ф.Ломов 
відзначає, що специфічною особливістю морального виховання є те, 
що його не можна виокремити в якийсь спеціальний виховний 
процес.  

Формування моральної зовнішності протікає в процесі 
багатогранної діяльності дітей (іграх, навчанні), в тих різноманітних 
стосунках, в які вони вступають в різних ситуаціях зі своїми 
однолітками, з молодшими за себе дітьми і з дорослими. Проте, 
моральне виховання є цілеспрямованим процесом, що припускає 
певну систему змісту, форм, методів і прийомів педагогічних дій. 
Сутність морального виховання полягає в тому, що дитина 
утверджує в собі свою природну схильність до добра та готовність 
відстоювати його в собі і в навколишньому житті. Мотиваційну 
основу цього процесу складають різні (зовнішні і внутрішні) чинники, 
але головним з них є віра в ідеали добра, правди, справедливості, 
чесності тощо та прагнення наблизитися до них. Моральне 
виховання в умовах відродження національної школи буде 
продуктивним за умов, якщо воно ґрунтується на підґрунті народної 
педагогіки, її національних виховних ідеалах.  

Народознавство – саме той засіб, за допомогою якого можна 
виховувати ті кращі моральні риси, що формуються на гуманістичних 
засадах у різноманітній позакласній роботі. Ціннісне ставлення до 
людини, як і інші моральні цінності, не можна виховувати ізольовано, 
відірвано від загальних культурних надбань народу. Оскільки 
основою будь якої культури є повага до особистості людини, а також 
моральні закони і принципи, то одне із головних завдань 
народознавчої роботи полягає у відродженні у свідомості дітей з 
вадами психофізичного розвитку правильного розуміння 
фундаментального поняття - «народна культура», у відновленні його 
первинного змісту. Культура кожного народу, зокрема українського, 
включає, окрім матеріальної, духовну: народну творчість, народну 
мораль, національні традиції, звичаї, обряди, народні знання про 
різні сфери життя.  

Завданнями допоміжної школи повинно бути, щоб кожен 
розумово відсталий учень оволодів національною культурою, 
гуманістичними традиціями пошани до людини та її гідності. Серед 
першочергових завдань народної педагогіки як засобу морального 
виховання є залучення розумово відсталих учнів до матеріалів 
народної педагогіки через їх участь у моральній діяльності, 
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оптимальне співвідношення масових, групових та індивідуальних 
форм організації виховної позаурочної діяльності. З метою розвитку 
моральної вихованості на основі народної педагогіки потрібно 
залучати розумово відсталих учнів до такої діяльності (участь у святах, 
іграх, розвагах, у виставках творчих робіт, мандрівках, екскурсіях, 
інсценізаціях казок, пісень, проведення конкурсів та ін.). Досвід 
підтверджує: чим активніше дитина з вадами інтелектуального 
розвитку бере участь у народних святах, іграх, обрядах, розвагах, тим 
краще вона засвоює національні особливості свого народу, його 
культуру, мову тощо. Позаурочна діяльність таких дітей повинна бути 
насичена моральним змістом засобів народної педагогіки.  

Моральне виховання розумово відсталих учнів засобами 
народної педагогіки передбачає їхнє шанобливе ставлення до 
моральних принципів, традицій, звичаїв інших народів, зокрема тих, 
які живуть в Україні. Це  один з важливих чинників виховання 
моральної особистості, її прилучення до загальнолюдських 
цінностей. Виховання розумово відсталих дітей засобами народної 
педагогіки  сприяють розвитку їх моральної вихованості, формують 
уявлення про моральні норми, усувають прогалини в їх моральному 
розвитку, надаючи їм систематизований характер, впроваджуючи 
різноманітні засоби корекційно-виховного впливу. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розробок у даному напрямку. Таким чином, в моральному 
вихованні розумово відсталих учнів досить ефективними є ті форми 
й методи роботи, які ґрунтуються на засадах української народної 
педагогіки. Саме вони найкраще відповідають загальносуспільним 
потребам, ідеям української національної системи освіти. Моральне 
виховання засобами української народної педагогіки сприятиме 
формуванню в учнів моральних якостей.  
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- аспірант кафедри технологій корекційної та інклюзивної освіти 
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УДК 376.015.31-056.36:316.42  

СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ 
ЛЮДСЬКИХ ВЗАЄМИН В УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ 
У статті висвітлюється і розкривається сутність і структура 

проблеми виховання культури людських взаємин розумово відсталих 
старшокласників. Аналізується проблема особливостей міжособистісних 
взаємин підлітків в нормі та патології. Особлива увага приділяється 
питанню виховання культури людських взаємин у учнів спеціальної школи.  

Ключові слова: розумово відсталі учні, взаємини, культура людських 
взаємин. 

Шишменцев И. 
СУТЬ И СТРУКТУРА ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ 

В статье освещается и раскрывается суть и структура  проблемы 
воспитания культуры человеческих взаимоотношений умственно 
отсталых старшеклассников. Анализируется проблема особенностей 
межличностных отношений подростков в норме и патологии. Особое 
внимание уделяется вопросу воспитания культуры человеческих отношений 
у учеников специальной школы.  

Ключевые слова: умственно отсталые ученики, взаимоотношения, 
культура человеческих взаимоотношений. 

Shishmentsev I. 
ESSENCE AND STRUCTURE OF PROBLEM OF EDUCATION OF 

CULTURE OF STILL HUMAN MUTUAL RELATIONS AT 
SCHOOLCHILDREN OF THE SPECIAL SCHOOL 

The article highlights and reveals the essence of the problem and the 
structure of a culture of human relationships mentally retarded high school 
students. The problem of interpersonal characteristics of adolescents in health 
and disease. Particular attention is paid to promoting a culture of human 
relations at the special school pupils. 

Keywords: mentally backward schoolchildren, mutual relations, culture of 
still human mutual relations. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливим науковими чи практичними завданнями. На сучасному 
етапі розвитку суспільства пошук людством шляхів духовного 
відродження, побудова демократичного, гуманного суспільства 
потребує відповідного рівня культури. До якої б сфери людської 
діяльності й відносин (людина і природа, людина і держава, людина і 
суспільство, людина і людина) ми не торкалися, стає очевидним, що 
налагодження цих відносин залежить від цілеспрямованої й 
відповідальної взаємодії людей, яка базується на культурі людських 
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взаємин. Ця культура виступає регулятором поведінки, є запорукою 
ввічливого ставлення, взаєморозуміння, толерантності і взаємоповаги. 

У «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті», 
«Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти», 
«Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття)», 
Конвенції ООН «Про права дитини» підкреслюється необхідність 
створення умов для розвитку і самореалізації кожної людини, 
формування у дітей та молоді естетичних поглядів, смаків, здатності 
протидіяти проявам бездуховності, умінь міжособистісного 
спілкування, навичок правильної поведінки, доброзичливого ставлення 
до людей та виховання високої культури взаємин. У наш час проблема 
виховання та освіти підростаючого покоління набуває особливої 
вагомості, адже від розв'язання її значною мірою залежить майбутнє 
української держави.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Аналіз наукових 
досліджень свідчить про зростання останнім часом інтересу 
вітчизняних та зарубіжних дослідників до питань виховання в учнів 
культури людських взаємин. Питання людських взаємин завжди було 
актуальними у філософії, психології, педагогіці. Воно розглядається в 
роботах вчених-філософів: Л.Архангельського, С.Попова, Г.Філонова. 
І.Фролова. В.Шинкарука та ін. 

В наукових доробках видатних психологів Л.Виготського, 
С.Рубінштейна, В.Мясищева проблемі людських взаємин приділяється 
багато уваги, адже проблема взаємин є однією з фундаментальних у 
психології. Дослідження А.Бодалева, М.Боришевського, Л.Згобіна, 
Я.Коломинського, І.Кона також зробили вагомий внесок і вивчення 
окремих аспектів психології людських відносин. Дослідженнями 
емоційної основи і мотивів взаємин підлітків займались І.Бех, 
Л.Божович, Т.Кириленко, В.Семиченко, В.Лабунська та ін. 

В історико-педагогічних джерелах простежується ідея виховання 
у дітей культури взаємин на основі поваги, людинолюбства, ціннісного 
ставлення до інших (Аристотель, М.Аврелій, П.Верджеріо, Г.Ващенко, 
Б.Грінченко, О.Духнович, К.Єльницький, Я.Коменський, Дж.Локк, 
А.Макаренко, І.Огієнко, Ф.Рабле, Є.Славинецький, В.Сухомлинський, 
С.Френе та ін.). 

Дослідженнями ролі виховання культури взаємин в досягненні 
особистістю успіху в професійній і особистісній сферах займались 
П.Вацлавік, Р.Вердебер, В.Вілмот, Є.Головаха, Н.Джой, Є.Мелібруда, 
М.Ніколс, А.Піз,  С.Хібелс, К.Хоган, Г.Чайка та ін. 
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Сутність та зміст аспектів культури взаємин вивчали Л.Бутенко. 
Л.Винославська, Л.Волченко, Г.Горак, М.Горлач, В.Грехнєв. 
П.Козловський, В.Куніцина, М.Левківський, В.Малахов, О.Назаренко, 
С.Сарновська, Л.Сохань та інші. 

Проблему особливостей міжособистісних взаємин підлітків 
досліджували В.Бєлкіна, І.Булах, О.Киричук, Я.Коломинський, 
М.Красовицький, А.Мудрик, А.Реан, В.Ролінський, О.Товбаз, 
Д.Фельдштейн та ін. 

Роботи з виховання етики взаємин і культури спілкування 
підлітків належать В.Білоусовій, І.Мачуський, І.Романішину, 
В.Штифурак, Н.Щурковій та інші. 

Відносини у вихованні як окрема проблема вивчались І.Бехом, 
М.Вейтом, А.Гордіним, Б.Лихачовим, С.Кондратьєвою, 
А.Сидельковським, М.Шульцем, Н.Щурковою та іншими ученими-
дослідниками. 

Проблема виховання культури взаємин набула обґрунтування у 
загальній психолого-педагогічній літературі, проте у спеціальній 
педагогіці недостатньо розкрито особливості виховання культури 
взаємин учнів з психофізичними вадами, зокрема, з вадами 
розумового розвитку, специфіку та особливості розуміння ними 
культури взаємин та систему корекційної роботи з цього питання. В 
працях А.Бєлкіна, Н.Буфєтова, О.Вержиховської, А.Висоцької, 
Г.Дульнєва, І.Єременка, А.Капустіна, І.Кота, В.Мачихіної, В.Синьова, 
Н.Тарасенко розглядаються загальні питання психологічного і 
педагогічного аспектів даної проблеми щодо дітей з порушеннями 
інтелектуального розвитку. Аналіз наукових досліджень дозволив дійти 
висновку, що ров язання проблеми виховання культури людських 
взаємин в учнів допоміжної школи значною мірою залежатиме від 
вирішення питання спеціальної організації навчально-виховної роботи 
з метою формування в школярів моральних якостей, яка ґрунтується 
на національних виховних ідеях. Разом з тим незважаючи на 
значущість проблеми виховання культури людських взаємин у 
розумово відсталих учнів проведені дослідження, це питання й досі 
залишається недостатньо вирішеним. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета 
статті постає у розкритті сутності процесу виховання людських 
взаємин розумово відсталих учнів.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Проблема 
культури людських взаємин розглядається багатьма науками, зокрема 
філософією, соціологією, етикою, естетикою, культурологією, 
педагогікою, психологією, які в центрі своєї уваги ставлять людину, 
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розвиток її здатності до встановлення й удосконалення соціальних 
контактів, оптимізації взаємин і встановлення позитивного соціально-
психологічного клімату в малих колективах, так і для вирішення питань 
загальносвітового масштабу.  

З’ясування сутності культури людських взаємин потребує 
проведення аналізу основних понять дослідження: «відносини», 
«взаємини», «людські взаємини», «культура», «культура особистості», 
«культура людських взаємин», «виховання культури людських взаємин 
старшокласників». 

Категорія «відносини» є однією з головних у психологічній і 
педагогічній науці. Вивчаючи людину з позиції її відносин, В. Білоусова 
доходить висновку, що відносини є чинником цілісного формування 
особистості. У результаті зв’язку особистості з оточуючою дійсністю й 
унаслідок впливів на неї середовища формуються її ціннісні орієнтації, 
які можна розглядати як особливий зміст її суб’єктивних відносин із 
зовнішнім світом. 

Термін «відносини» є базовою категорією у «теорії відношень» 
В.Мясищева, якому належить класичне визначення даного поняття: 
відносини – цілісна система індивідуальних, вибіркових, свідомих 
зв’язків особистості з різними сторонами об’єктивної дійсності, яка 
включає в себе ставлення людини до себе, до інших людей, до 
предметів зовнішнього світу [5]. Відносини характеризують зв’язки 
людини з різними сторонами об’єктивної дійсності, відображають 
потреби, почуття, інтереси, переконання, мотиви, волю людей і 
проявляються в їх емоційних реакціях, настроях, у певних шаблонах 
дій. Отже, відносини є формою зв’язку індивіда з іншими людьми, який 
виникає у процесі спілкування, діяльності на будь-якому ґрунті. 

Українсько-російський і російсько-український словник та Словник 
синонімів української мови ототожнюють поняття відносини, стосунки, 
взаємини, взаємовідносини. Тим не менш у ряді наукових праць 
наголошується на необхідності розрізнення цих термінів. Ми 
притримуємося думки В.Білоусової, [1], яка розводить поняття 
«відносини» і «взаємини» («взаємовідносини»), наголошуючи на тому, 
що поняття «відносини» необхідно вживати тоді, коли йдеться про 
зв’язки людини з суспільством, про процеси формування особистості в 
колективі, про взаємодію вихователів і вихованців, про дії, вчинки 
людей. Взаємини ж обов’язково передбачають взаємне ставлення 
людини до людини і є характерною властивістю лише для людини як 
суб’єкта діяльності. 

Поняття «взаємини» тлумачиться як зустрічні інтегровані 
відносини людей, які виявляються у змаганні, згуртованості, сумісності, 
дружбі, взаємодопомозі, а також у якостях особистості, які 
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характеризують психологічні особливості спілкування людини 
(комунікабельність, привабливість, агресивність). Взаємини людей 
формуються у спільній життєдіяльності в процесі спілкування через 
міжособистісне відображення і під впливом відносин, які склалися у 
суспільстві [2; 4]. 

Культура – явище багатофункціональне, багатозначне, воно 
пронизує усі сфери життєдіяльності суспільства. Проблема культури як 
феномену суспільного життя, що розкриває особливості поведінки, 
свідомості, діяльності людей, вивчається багатьма науками, кожна з 
яких розглядає різні аспекти культури відповідно до предмету свого 
дослідження. Вагомими, з нашої точки зору, є думки науковців 
(Л.Волченко, Г.Горак, Л.Губерський, А.Приятельчук та інші), які в 
культурі бачать шлях до людського благополуччя, вдосконалення 
людських взаємин, розвитку особистості. Роботи Г.Дворецької, 
В.Межуева, А.Могильного, В.Болгаріної, М.Горлача, І.Надольного та 
інших дослідників в галузі культури вказують, що даний феномен 
забезпечує емоційно-позитивні взаємини між людьми: виступає як 
якісна характеристика окремих індивідів, як спосіб життєдіяльності 
людини, як комплекс цінностей, зразків поведінки та ін.  

З багатьох підходів до визначення сутності культури відзначимо її 
людинотворче значення. Ретельно вивчаючи світ культури, людина 
творить себе як особистість і водночас здатна збагачувати сам світ 
культури. Без людини, без її суспільно-особистісних зв’язків, відносин, 
практичної й творчої діяльності не може бути культури. Як 
стверджують М.Горлач, В.Кремень, В. Рибалко культура стає істинною 
тоді, коли входить у життя, у звички особистості, виявляється у всій 
сукупності її соціальної діяльності, у практиці повсякденної поведінки. 

Як стверджували Г.Горак, М.Горлач, у процесі суспільної 
практичної діяльності утворюються всі якості й властивості людини, 
формуються її взаємини з іншими [3, с. 215; 5]. Таким чином, 
призначення культури – формування культурної особистості, здатної у 
процесі практичної діяльності обирати цінності й норми, які регулюють 
усі сфери її життя, і, зокрема, сферу її взаємин із іншими людьми. 

Поняття «культура» часто вживається для позначення рівня 
вихованості й освіченості людини, рівня оволодіння нею тією чи іншою 
сферою знання або діяльності. У даному випадку поняття «культура» 
включає певні якості особистості, спосіб її поведінки, ставлення до 
інших людей. 

Культура характеризує людську освіченість, вихованість, уміння 
чітко висловити свою думку, уважно вислухати, поводити себе з 
гідністю й  відповідно до обставин. Сучасний польський вчений 
П. Козловський культурою визначає все те, що стосується дій людини, 
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її думок, мовлення, взаємин із іншими людьми. При цьому форми 
культури можуть бути більш або менш розвиненими, мати певний 
рівень, однак цей рівень можливо розвивати, виховувати у людини 
уважність, чуйність, здатність враховувати інтереси інших при 
прийнятті рішень. 

На думку дослідників Л.Бутенко, Л.Губерського, А.Приятельчук, 
А.Погорєлової культура особистості визначається глибиною, 
широтою і ступенем засвоєння особистістю загальнолюдських 
надбань матеріальної й духовної культури, перетворенням їх на свій 
внутрішній і духовний світ, умінням застосовувати їх у діяльності, у 
спілкуванні, у взаєминах із іншими людьми. 

Культура людських взаємин містить певну сукупність моральних 
знань, уявлень у сфері норм, принципів, правил взаємин, практичних 
умінь і навичок, застосування яких у людських взаєминах сприяє 
взаєморозумінню, емоційному благополуччю, забезпечує ефективне 
розв’язання завдань спілкування.  

У психолого-педагогічній літературі проблема культури людських 
взаємин на сьогодні не достатньо досліджена. Вона є об’єктом 
постійних пошуків учених щодо засобів вивчення та інтерпретації 
взаємин між людьми, з’ясування сутності культури людських взаємин, 
творчого пошуку шляхів поліпшення людських взаємин.  

Етичні аспекти людських взаємин у соціології представлені у 
рамках соціалізації, в процесі якої відбувається адаптація індивідів у 
соціокультурному середовищі, засвоєння ними цінностей, правил, 
норм, зразків поведінки, які регулюють взаємини людей; формування в 
індивідів готовності до виконання очікуваної від них суспільством 
соціально схвалюваної поведінки (Е. Берн, А. Кемпінський, І. Кон, 
Ч. Кулі, Р. Лінтон, М. Лукашевич, Д. Мід, В. Циба та ін.). 

В етиці (Т. Аболіна, Л. Волченко, М. Горлач, В. Єфименко, 
В. Малахов, М. Ночевник та інші) культура людських взаємин 
розуміється як гармонійне поєднання внутрішньої сутності людини та 
зовнішніх форм її вираження, яке віддзеркалює ступінь втілення 
моральних норм у свідомості людини. 

Прагнення людини до гармонізації взаємин із іншими передбачає 
поєднання у своїй поведінці етичного й естетичного. Через це людські 
взаємини в естетиці розглядаються у категоріях «прекрасного» і 
«потворного». Прекрасними є такі дії, вчинки, слова людини, які 
відбивають високий ступінь втілення у взаєминах принципу добра. 
Потворне і прекрасне – це протилежності, які з’єднані одне з одним. 
Потворне відштовхує, прекрасне ж здатне викликати задоволення. 
Проблемі естетизації людських взаємин приділяють увагу 
В. Багдонавічюс, І. Зязюн, М. Колесник, Л. Левчук, О. Семашко, які 
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стверджують, що висока морально-естетична культура має 
характеризувати будь-які вчинки людини.  

Виховання культури людських взаємин передбачає глибоке 
засвоєння морально-естетичних норм взаємин: поваги, товариськості, 
приязні; створення естетично і морально привабливих образів-зразків 
стилю поведінки. У цьому зв’язку вчені І. Зязюн, О. Семашко 
пропонують комплекс форм, методів, засобів, застосування яких 
сприятиме не лише естетичному розвитку особистості, а й її 
моральному зростанню. 

Таким чином, етичне й естетичне в людських взаєминах тісно 
взаємопов’язані, а тому необхідно враховувати аспект прекрасного, 
позитивного у людських взаєминах, передбачати гармонійне 
поєднання добра і краси. Людські взаємини, вибудувані за таким 
принципом, сприяють людському благополуччю, взаєморозумінню, 
психологічному комфорту.  

У конфліктології культура людських взаємин постає як 
«нормальне, природне, безконфліктне спілкування», яке ґрунтується 
на взаємодопомозі, взаєморозумінні, справедливості й досягається 
ціною постійних зусиль, спрямованих на нейтралізацію і ліквідацію 
конфліктів. 

Керуючись вище вказаним можна зробити висновок, що 
формування культури людських взаємин потребує також урахування 
причин, які коріняться у людській природі суб’єктів взаємин, а саме – 
зважання на особливості взаємодії різних типів особистостей.  

У сучасних вітчизняних і зарубіжних наукових дослідженнях 
(П. Вацлавік, К. Вердебер, Р. Вердебер, Р. Денні, Д. Джексон, Н. Джой, 
Р. Жибайтис, З. Зіглар, В. Киричок, І. Мачуська, І. Мезеря, М. Ніколс, 
А. Піз, І. Сіданіч, І. Томан, К. Хоган, В. Черній та ін.) культура взаємин 
представлена як інтегральне утворення, яке містить сукупність знань, 
умінь і навичок у сфері законів, правил міжособистісної взаємодії, які 
сприяють взаєморозумінню, ефективному розв’язанню завдань 
спілкування та встановленню позитивних взаємин. Культура взаємин 
має суб’єкт-суб’єктний характер, який полягає у рівності психологічних 
позицій, загальній гуманістичній спрямованості, взаємопроникненні 
суб’єктів взаємин у світ почуттів і переживань, готовності до прийняття 
думок, позицій суб’єкта взаємодії, а також співпраці з ним.  

Головною метою виховання культури людських взаємин на 
сучасному етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, 
своєрідності світогляду і на цій основі формування особистісних рис 
громадянина України, які включають у себе розвинену духовність, 
художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, 
розвиток індивідуальних здібностей і таланту. Це стосується також 
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учнів допоміжної школи, адже вони є складовою частиною соціуму. А 
тому почуття національного позначається на подальшій поведінці 
учнів і має неабияке значення в процесі виховання в них культури 
людських взаємин. Особливо гостро питання виховання культури 
людських взаємин стосується учнів з вадами розумового розвитку, 
тому що формування моральних якостей у таких дітей є однією з 
найважливіших психолого-педагогічних проблем. Успішність 
виховання культури людських взаємин у розумово відсталих учнів, 
зважаючи на специфіку розвитку таких дітей, найефективніше 
відбуватиметься в умовах цілеспрямованого виховного процесу який 
покликаний втілювати прагнення до державності і соборності; 
розвивати почуття любові до свого народу, шанобливе ставлення до 
власної культури, мови, традицій; зміцнювати пошану до державної 
символіки і Конституції України; відроджувати почуття національної 
гідності і самоповаги тощо.  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. Виходячи із аналізу психолого-
педагогічних джерел, підкреслюємо, що ефективне виховання 
культури людських взаємин учнів спеціальної школи передбачає 
системну діяльність учителів, батьків, школярів, інших суб’єктів 
виховної діяльності щодо створення оптимальних умов для 
задоволення потреби школярів у самореалізації, самоствердженні у 
взаєминах із іншими, розвитку позитивної самооцінки й оцінки інших, 
включення їх у активну пізнавальну діяльність із оволодіння знаннями 
про сутність, способи прояву культури взаємин, вироблення 
відповідних поглядів, переконань, почуттів, формування умінь, 
навичок, звичок поведінки, розвиток вольових зусиль щодо 
дотримання культури взаємин.  

Література 
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статей і виписка з рішення Вченої ради з рекомендацією до видання. 

Сформований випуск передається до типографії лише за підписами членів 
редакційної колегії відповідної серії і головного редактора “Вісника ДДПУ”. 

Вважаємо прохання щодо дотримання вимог та деякі пояснення стануть 
вам у нагоді. Сподіваємось на порозуміння і подальшу співпрацю.  
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THE TRADITSONS OF THE VILLAGE AND SCHOOL AS A SYSTEM–FORMING 
COMPONENT HEALTHY LIVING 

The author characterizes the sources of man’s life; modern psychologists’ 
views on the problem of physical health and the questions of healthy mode of life. 
Different ways of mode of life; style of life, quality of life, level of life are considered. 
The main principles of healthy mode of life and social-economic conditions of their 
realization are analyzed. The traditions of the village and school as a system–forming 
component healthy living 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим 

науковими чи практичними завданнями. Важливим аспектом у контексті 
формування здорового способу життя підлітків, у межах функціонування 
відкритої соціально–педагогічної системи, є визначення системоутворюючого 
компоненту. На нашу думку таким компонентом мають стати традиції селища та 
школи.  

Ми виходили з того, що звернення до традицій, духовно–морального 
виховання підростаючого покоління дасть можливість створити природне 



 

 

середовище в просторі взаємодії соціальних інститутів з формування здорового 
способу життя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Багато науковців, педагогів–практиків розглядають проблему 
використання українських виховних традицій у системі сучасного розвитку, 
формування та соціалізації особистості (О. Вишневський, В. Омеляненко, 
П. Щербань, Ю. Руденко, А. Кузьмінський, В. Кузь, З. Сергійчук, С. Литвин–
Кіндратюк, Б. Кіндратюк, О. Кобрій, М. Чепіль та ін.).  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). У статті традицію 
розглядаємо як елементи соціальної та культурної спадщини; досвід, звичаї, 
погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і передаються з 
покоління в покоління та базуються на вічних морально–духовних категоріях і 
поняттях. Вперше робимо спробу представити їх як системоутворюючий 
компонент формування здорового способу життя підростаючого покоління. Для 
нашого дослідження важливим є визначення ролі традиції, звичаїв та обрядів у 
поліпшенні самопочуття, настрою та здоров’я людини.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. „Традиції, звичаї та обряди, які 
супроводжують дати, свята та інші урочистості народного календаря, 
передбачають різні види діяльності, зокрема, трудової, стиль поведінки, 
способи харчування, що відповідають біоритмам природи і людини. Це 
першооснова забезпечення гармонійності між природою та людиною, 
об’єктивними обставинами та її діяльністю, поведінкою, відчуття нею 
комфортності самопочуття, настрою” [1, с. 13]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 
даному напрямку. Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що використання 
традицій має стати підґрунтям для розробки нових і вдосконалення існуючих 
методологій і методик з теорії та практики формування здорового способу життя 
молоді. Треба з дитинства вчити цінувати, берегти та зміцнювати своє здоров’я. 
Дуже важливо, щоб навчання здорового способу життя стало традиційним, 
системним, передбачало комплекс систематичних заходів, спрямованих на 
формування в учнів розуміння, важливості піклування про своє здоров’я, 
фізичний розвиток.  
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Авторам також треба заповнити інформаційний ресурс для подачі у 
загальнодержавну електронну базу даних “Україніка наукова” та в Український 
реферативний журнал “Джерело” (Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. 
Мистецтво). Рекомендації та приклад додається нижче. 

 
Інформаційний ресурс 

 
Інформація вводиться програмою-конвертером без додаткового опрацювання 
оператором. Тому вона має відповідати викладеним вимогам. 
Відомості про кожне окреме серіальне видання оформлюється у вигляді 
текстового файлу в кодовій таблиці 866(MS-DOS) або 1251(Windows). 
У тексті не допускаються пусті рядки, «р о з р я д к а», вирівнювання правого 
краю, відступ від лівого краю, наявність знаків переносу, елементи 
псевдографіки та інші нетекстові символи. Службові символи представляються 
кодами з першої половини таблиці FSCII, знак номера – латинською літерою N.  
Супровідна інформація про видання повинна включати наступні елементи: 
Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, 
номер). 
Кількість поданих статей. 
Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації й повинні мати 
порядковий номер згідно з переліком обов’язкових елементів: 
Z – службовий символ-роздільник даних про окремі статті 
11 Мова тексту статті (укр, рус, англ) 
12 1-й автор (прізвище та ініціали) 
13 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали), 
14 Назва статті = паралельна назва (українською або російською мовами для 
англомовних статей) 
15 Номери першої та останньої сторінок статті 
16 Кількість бібліографічних посилань 
17 Реферат (див. практичний посібник В.І. Лутовинової Реферування як процес 
мікроаналітичного згортання інформації. – К.,2007.–71 с.) або анотація 
18 Ключові слова (коротко, не більше, ніж 1/2строки) 
19 Індекс УДК. 
Деякі автори або не прописують, або просто пишуть три літери УДК. Для 
того щоб уникнути неприємностей – не ставте УДК власноруч. Класифікація 
надається довідково-бібліографічним відділом бібліотеки ВНЗ, де ви 
працюєте. За правильність надання УДК несуть відповідальність працівники 
бібліотеки. Кожній новій статті присвоюється своя УДК. Якщо у статті 
відсутня УДК, то для викладачів з інших вузів ця послуга платна, згідно 
затвердженого прейскурантну бібліотеки СДПУ (Курсив наш, примітка 
редакції збірника). 
З метою більш повного відображення результатів вітчизняних наукових робіт у 
світовому інформаційному просторі та організації міждержавного обміну 
реферативною інформацією пропонуємо надсилати дані трьома мовами: 
українською, російською англійською (якщо вони є у виданні) 
Українською мовою 
21 1-й автор (прізвище та ініціали) 
22 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),… 
23 Переклад назви статті 
24 Реферат (анотація) 



 

 

25 Ключові слова 
Російською мовою 
31 1-й автор (прізвище та ініціали) 
32 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),… 
33 Переклад назви статті 
34 Реферат (анотація) 
35 Ключові слова  
Англійською мовою 
41 1-й автор (прізвище та ініціали) 
42 2-й автор (прізвище та ініціали), 3-й автор (прізвище та ініціали),… 
43 Переклад назви статті  
44 Реферат (анотація) 
45 Ключові слова 
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Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – Спецвип. 3 / [За 
заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Слов’янськ : СДПУ, 2010. – 356 с. 
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ВИМОГИ ДСТУ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ 
ПУБЛІКАЦІЇ У НАУКОВОМУ ФАХОВОМУ ВИДАННІ 

 
Оформлення списку використаної літератури повинно відповідати 

наступним вимогам ГОСТ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання”.  

Звертаємо увагу авторів статей, що у процесі складання списку 
використаних  джерел необхідно дотримуватися зазначених у стандарті форм 
запису.  

Детально розглянемо найсуттєвіші зміни, передбачені новим 
стандартом:  

Змінені правила вживання великої та малої літер. У списку джерел з 
маленької букви пишуть відомості, що відносяться до заголовку (підруч. для 
вузів, матеріали конф., тези, навчально-методичний посібник тощо),  відомості 
про відповідальність (ред., упоряд., редкол. та ін.), наприклад:  

Психологія : підруч. для вузів. 
Психология : словарь / отв. ред. Гончарук П. В. 
Відбулися зміни в написанні знаків пунктуації!  У новому стандарті 

застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписного знака:  тире 
(–), скісна риска (/), дві скісні (//), двокрапка (:). Виняток – крапка (.) та кома (,) – 
проміжки залишають тільки після них. 

Таким чином запис реквізитів статті  одного автора з періодичного 
друкованого видання матиме наступний вигляд: 

Прізвище ініціали автора. Назва статті. / ім’я, по батькові автора або 
ініціали і прізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ?–?.  

Наприклад: Волинець І. М. Краєзнавчі матеріали на уроках зарубіжної 
літератури / І. М. Волинець // Світло. – 2002. – № 4. – С. 112–116. 

Зміни внесені до запису статті двох і більше авторів: Прізвище ініціали 
першого автора. Назва статті. / ініціали прізвище першого автора, ініціали, 
прізвище другого автора // Назва журналу. – Рік. – № . – С. ?–?.  

Алгоритм оформлення статті з електронного видання: Прізвище ініціали 
автора. Назва статті [Електронний ресурс] / ім'я, по батькові автора або 
ініціали прізвище автора // Назва журналу. – Рік. – № . – Режим доступу: 
електронна адреса, за якою розміщена стаття http://www... 

Наприклад: Кабан Л. В. Оцінювання інноваційної діяльності 
загальноосвітніх навчальних закладів регіону [Електронний ресурс] / Лариса 
Василівна Кабан // Народна освіта. – 2007. – Випуск 1. – Режим доступу:  
http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku\1\statti\2kaban\2kaban.htm  



 

 

Зразки записів використаних у процесі написання статті джерел 
представлено у таблиці: 
Характеристика 
джерела Приклад оформлення 

Один автор 

Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця: практ. 
посіб. / Микола Степанович Тимошик. – 2-ге вид., стереотипне. 
– К. : Наша культура і наука, 2006. – 560 с. 
2. Бондар Ю. В. Національний інформаційний простір новітньої 
України: становлення та функціонування у процесі політичної 
трансформації суспільства : монографія / Ю. В. Бондар. – К. : 
Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, 2007. – 184 с. 

Два автори 

1. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / 
З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с.  
2. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та 
композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / 
О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. 

Три автори 
1. Мацько Л. І. Стилістика ділового мовлення та редагування 
ділових документів / Мацько Л. І., Кравець Л. В., Солдаткіна О. В. 
– К. : Ун-т “Україна”, 2005. – 281 с. 

Чотири автори 

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 
рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., 
Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ 
"Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с.  
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу 
: підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл. / О. В. Гвоздєв, 
Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 
2006. – 478 с. 

П’ять і більше 
авторів 

1. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., 
Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – Х. : 
Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. 
2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. 
посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / 
Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін. – 
К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с.  

Без автора 

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / 
[авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с.  
2. Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти : навч. 
посіб. / за ред. В. К. Шпака. – К. : Знання, 2005. – 311 с. 
3. Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в 
картках для каталогів і картотек (у зв’язку з набуттям чинності 
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) / уклад. О. Б. Рудич. – К. : Кн. Палата 
України, 2007. – 60 с. 

Багатотомний 
документ 

1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. 
Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.; ред. Іванов В. Л.]. – Львов : 
НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005. – (Серия "Нормативная база 
предприятия"). Т. 1. – 2005. – 277 с. 
 



 

 

2. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична 
статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. 
Парамонова. – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 125 с. 

Матеріали 
конференцій, 
семінарів 

1. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : 
зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – 
Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с. 
2. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 
агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. 
молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна 
реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, 
Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х. : Харк. держ. 
аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. 

Словники 

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. В. Л. Ципін]. – Х. : 
Халімон, 2006. – 175 с. 
2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник 
основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. 
/ З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 
57 с. 

Атласи 

1. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і 
структур нервової системи, що беруть участь у процесах 
пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, 
В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та 
доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с. 

Законодавчі та 
нормативні 
документи 

1. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. 
та голов. ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : 
Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові 
документи). 
2. Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, 
засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв 
Міністерства освіти і науки України : наказ Міністерства освіти і 
науки України від 17.06.2008 № 537. 

Дисертації 
1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. 
... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – 
К., 2005. – 276 с. 

Автореферати 
дисертацій 

1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення 
секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 
„Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 
2007. – 20 с. 

Частина книги, 
періодичного, 
продовжуваного 
видання 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного 
застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в 
області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика 
фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38. 
2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в 
умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій 
Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14 – 17. 
 



 

 

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа 
интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, 
В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та 
інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39 – 61. 

Електронні 
ресурси 

1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій 
[Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV 
рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, 
П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. 
– (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; 
Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.– Назва з 
контейнера. 
2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: 
електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї 
Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / 
Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // 
Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до 
журн.:     http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm 
3. Биков Ю. І. Теоретико-методологічні проблеми моделювання 
навчального середовища сучасних педагогічних систем 
[Електронний ресурс] / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і 
засоби навчання. – 2006. – № 1. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em1/emg.html. – Заголовок 
з екрана. 

Іноземні 
видання 

Feduń A. Główne kierunki ukraińsko-polskiej współpracy 
transgranicznej w warunkach procesu integracji europejskiej // 
Polska w systemie międzynarodowym w dobie integracji 
europejskiej / Pod red. M.Marczewskiej-Rytko. – Puławy: Wyd. 
Puławsk. Szkoły Wyższ., 2001. – S.141-145. 

Архіви  

Посилання на архівні документи у прикнижкових, прикінцевих, 
пристатейних списках джерел (у монографії, навчальному 
посібнику, статті тощо) на архівні документи при першому 
згадуванні назва архіву подається повністю, в дужках – 
загальноприйняте скорочення. При повторному – 
застосовують скорочену форму назви архіву. 
Посилання містить: 
•  назву архіву (скорочено), 
•  номер фонду - ф., 
•  номер опису - оп., 
•  номер справи - спр., 
•  загальну кількість аркушів - арк. 
Усі складові посилання розділяють комами. 
Центральний державний історичний архів України, м. Львів 
(ЦДІАЛ України), ф. 129, оп. 2, спр. 1144, арк. 4. 
2. ЦДІАЛ України, ф. 309, оп.1, спр. 346, арк. 5-10. 
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